
(111) 183.869 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01835 (220) 2004.04.22.
(732) Sulyok Gábor, Tapolca (HU);

EURO-LIGHT Bt., Budapest (HU)
(541) ILLUVISION
(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készíté-

se; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakat-
rendezés; manöken/modellszolgáltatások, reklám vagy kereske-
delmi célból; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sza-
badtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

(111) 184.217 (151) 2006.05.22.
(210) M 02 05946 (220) 2002.12.30.
(732) Cobra Beer Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) COBRA
(511) 32 Sörök [például világos, keserû, kesernyés (ale), barna és

porter sörök, de nem kizárólag ezen sörökre korlátozva]; alkohol-
mentes italok; ásványvizek és szénsavas italok; gyümölcslevek és
gyümölcsitalok; szörpök; készítmények ezen termékek elõállítá-
sához.
33 Alkoholos italok (kivéve a söröket); borok.

(111) 184.256 (151) 2006.04.10.
(210) M 05 03260 (220) 2005.10.11.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 184.257 (151) 2006.04.12.
(210) M 05 03313 (220) 2005.10.13.
(732) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) MAYO CHIX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.272 (151) 2006.04.25.
(210) M 04 01968 (220) 2004.04.29.
(732) Pegazus-Tours Kft., Budapest (HU)

(541) Cigánykocsi Program
(511) 43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 184.341 (151) 2006.05.04.
(210) M 04 02942 (220) 2004.07.06.
(732) ProGastro Kft., Eger (HU)

(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(541) ProGastro
(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.

(111) 184.347 (151) 2006.05.04.
(210) M 05 03533 (220) 2005.11.04.
(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) 184.348 (151) 2006.05.04.
(210) M 05 03534 (220) 2005.11.04.
(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) 184.410 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02618 (220) 2004.06.08.
(732) Essilor Optika 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;
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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 Szakmai képzés, továbbképzés, tanfolyamok, oktatások
szervezése, rendezése és lebonyolítása, oktatással összefüggõ te-
vékenységek, sport- és kulturális tevékenységek és szolgáltatá-
sok, szórakoztatás.

(111) 184.411 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02608 (220) 2004.06.08.
(732) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.412 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02627 (220) 2004.06.08.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 76/567,257 2003.12.30. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FREESCALE
(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-

rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ mun-
kagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógépfirmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika-gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; szá-
mítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép-kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiai engedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félveze-
tõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-

roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorok-
kal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektro-
mechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és be-
épített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és ki-
csomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes terüle-
ten tanácsadói szolgáltatás.

(111) 184.413 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02628 (220) 2004.06.08.
(732) Miller Chemical & Fertilizer Corporation (Pennsylvania

államban bejegyzett cég), Hanover, Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NU-FILM
(511) 1 Rovarölõ és gombaölõ ragasztók és permetezõk.

(111) 184.414 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02629 (220) 2004.06.08.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 184.415 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02630 (220) 2004.06.08.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
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cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 184.416 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02755 (220) 2004.06.18.
(732) Septe József, Nagybajom (HU);

Septéné Nagy Mária, Nagybajom (HU)
(740) dr. Posza Éva Erika, Posza Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 30 Kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz.

(111) 184.417 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 04406 (220) 2004.11.03.
(732) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.,

Budaörs (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A fukar mindenit!
(511) 7 Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, háztartási szárí-

tógépek, takarítógépek háztartási használatra, porszívók, háztar-
tási célra szolgáló portalanító berendezések, szõnyegtisztító gé-
pek és készülékek, szûrõk, háztartási robotgépek, mixerek, keve-
rõgépek, habverõk, aprítógépek (háztartási használatra), betétek
szûrõgépekhez, hámozógépek, szeletelõgépek, darálók, gyü-
mölcsprések, zöldségreszelõ gépek, elektromos kések és késéle-
zõk, konyhai elektromos kisgépek, varrógépek, vízmelegítõk,
elektromos nyíróollók, részek és tartozékok az összes fenti áruk-
hoz.
8 Borotvapengék, -tokok, borotvák (elektromos vagy nem
elektromos), borotválkozókészletek, diótörõk, hajnyíró gépek,
hajsütõ vasak, ollók, nem elektromos vágó-, szeletelõ- és hámo-
zóeszközök, evõeszközök, részek és tartozékok az összes fenti
áruhoz.
9 Fényképezõgépek és -tokok, fotómásolatok szárítására és
tükör fényezésére szolgáló készülékek, gyûjtõlencsék, optikai
adathordozók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök,
számítógépek, számítógép billentyûzetek, -memóriák, számító-
gépes játékprogramok, számítógépprogramok, olvasóegységek,
monitorok, nyomtatók (számítógépekhez), nootbook, noteboo-
kok, mikroprocesszorok, memóriakártyák, lemezmeghajtók,
mágneslemezek, kompakt (CD) lejátszók, CD-ROM-lemezek,
csatlakozók, kompaktlemezek, floppylemezek, processzorok, rá-
diókészülékek, egér, egéralátétek, szoftverek, rádiótelefon-ké-
szülékek, rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektro-
mos eszközök, sétálómagnók, elektromos akkumulátorok, akku-
mulátortöltõk, telefonkészülékek, hordozható telefonkészülékek,
telefon-üzenetrögzítõk, telefonhallgatók, -huzalok, -készülékek,
fax-berendezések, fénymásoló gépek, diktafonok, diavetítõk,
filmkamerák, objektívek, lencsék, nagyítók, hangátviteli és hang-
felvevõ készülékek, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hang-
szórók, elektromos jelzõcsengõk, kazettalejátszók, -zsinórok, te-
levíziók, elektromos vasalók, vetítõgépek, szórakoztató- készülé-
kek, amelyek csak televíziós vevõkészülékekkel használhatók,
távirányító készülékek, elektromos vezetékek, videokazetták,
-magnók, -szalagok, zsebkalkulátorok, zseblámpaelemek, mik-

roszkópok, modemek, mérõkészülékek, mikrofonok, mérlegek,
elektromos konverterek, antennák, részek és tartozékok az összes
fenti áruhoz.
11 Elektromos cumisüveg-melegítõk, elektromos ventilátorok
személyes használatra, fagyasztók, fénycsövek, elektromos fûtõ-
készülékek, hajsütõk, hajszárítók, háztartási hûtõkészülékek és
berendezések, hûtõszekrények, elektromos kávéfõzõ gépek,
elektromos kávéfõzõk, zseblámpák, klímaberendezések, konyhai
tûzhelyek, lábmelegítõk, lámpák, légkondicionáló berendezések,
merûlõforralók, mikrohullámú sütõk, elektromos olajsütõk, szû-
rõk, tûzhelyek, ventilátorok, vetítõlámpák, villany fõzõlapok,
villanykörték, vízmelegítõk, ágymelegítõk, kenyérpirítók, vízfor-
ralók.
16 Könyvek, nyomdaipari termékek, használati kézikönyvek.
35 Reklámozás, rádiós, televíziós és egyéb módon történõ rek-
lámozás, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, adatgyûjtés
kereskedelmi ügyletekrõl, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, kö-
zönségszolgálat, kiskereskedelmi szolgáltatások.

(111) 184.419 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02762 (220) 2004.06.18.
(732) Alfred & Christian Petersen SA, Zug (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, szivarok, pipadohány, dohány kézzel sodort ci-
garettához, dohányáru, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók,
gyufák.

(111) 184.420 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 03033 (220) 2004.07.12.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, 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-
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az épitéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
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 tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 184.421 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 03031 (220) 2004.07.12.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordo-
zók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(111) 184.422 (151) 2006.05.05.
(210) M 04 02894 (220) 2004.06.30.
(732) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet,

Kapolcs (HU)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Mûvészetek Völgye
(511) 41 Nevelés; ismeretbõvítõ, ízlés- és viselkedésformáló rendez-

vények szervezése, nyújtása; szórakoztatás; szakmai képzés; kon-
ferenciák, szakmai továbbképzõ programok és tanfolyamok ren-
dezése és bonyolítása; kulturális tevékenységek; kulturális ren-
dezvények, fesztiválok, zenei, népmûvészeti, képzõmûvészeti,
irodalmi és színházi rendezvények, kiállítások, bemutatók és elõ-
adások, kézmûves-találkozók, meditatív együttlétek, gyermek-
szórakoztató és más gyermekprogramok szervezése, rendezése és
lebonyolítása; sporttevékenységek; sportesemények és rendezvé-
nyek, testedzõ és jógafoglalkozások szervezése és lebonyolítása.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 184.424 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03230 (220) 2004.07.23.
(732) Cséza Andrea, Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna ügyvéd, Dr. Németh Antónia Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 184.425 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03488 (220) 2004.08.16.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

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

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.426 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03633 (220) 2004.08.27.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,532 2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-
rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ munka-
gépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógép firmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; szá-
mítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógépkezelési
rendszerek; számítógépkezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félveze-
tõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-
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roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorok-
kal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektro-
mechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és be-
épített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és ki-
csomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes terüle-
ten tanácsadói szolgáltatás.

(111) 184.427 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03352 (220) 2004.08.04.
(732) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CASINO CUVÉE
(511) 33 Borok.

(111) 184.428 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03636 (220) 2004.08.27.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra, diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, csecsemõtáplálék; tapaszok, sebkötözõ anyagok, fogtö-
mõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó készít-
mények; fungicid, herbicid szerek.

(111) 184.429 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03767 (220) 2004.09.08.
(732) SAIGON Bt., Budapest (HU)

(541) SAGO
(511) 25 Ruházat.

(111) 184.430 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03068 (220) 2004.07.13.
(732) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft

m.b.H., Raaba (AT)
(300) AM 163/2004 2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AQS
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (ame-

lyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétko-
sarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozóelemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbeton vasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbeton vasaláshoz,
programok elõállítása vasbeton-feldolgozáshoz.

(111) 184.431 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03348 (220) 2004.08.04.
(732) Lingel Bútor Kft., Budapest (HU)

(541) ELKAFI

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

(111) 184.432 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03483 (220) 2004.08.16.
(732) SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)
(541) WHITE PEARL
(511) 33 Borok.

(111) 184.433 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03484 (220) 2004.08.16.
(732) SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)

(541) BLACK PEARL
(511) 33 Borok.

(111) 184.434 (151) 2006.05.08.
(210) M 04 03481 (220) 2004.08.16.
(732) Radex Communications Reklámügynökség Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Alkoss új képet a világról!
(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,

videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, katon és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok onli-
ne kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és te-
levízió-programok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós szó-
rakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése.

(111) 184.435 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03403 (220) 2004.08.09.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat; férfi felsõruházat; gyermek felsõruházat.

(111) 184.436 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03125 (220) 2004.07.16.
(732) Lin Li Jin, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest

(546)

(511) 18 Utazótáskák és böröndök, fõleg bõr- és mûbõráruk, utazási
cikkek.
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(111) 184.437 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03122 (220) 2004.07.16.
(732) NOBILIS Rt., Mátészalka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök és zöldségek,
aszalványok; müzlik; gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek,
savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befõttek.

(111) 184.438 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03123 (220) 2004.07.16.
(732) Sipos Csaba, Nagykanizsa (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

(111) 184.439 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03128 (220) 2004.07.16.
(732) Kun Viktória, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, tûzhelyek, fõ-
zõlapok és sütõk, páraelszívók, hûtõszekrények, fagyasztószekré-
nyek, szárítógépek, mikrohullámú sütõk, légkondicionáló beren-
dezések, csaptelepek, mosogatótálcák, fûtõtestek, elektromos és
gáztüzelésû kazánok, fûtõcsövek, vízmelegítõk, kávéfõzõk, ke-
nyérpirítók, ostyasütõk, grillsütõk.

(111) 184.440 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03130 (220) 2004.07.16.
(732) MURAKÖZY OSTYA Édesipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Csiky Ottó ügyvéd, Budapest

(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) 184.441 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03131 (220) 2004.07.16.
(732) DUETT Szolgáltató Kft., Lepsény (HU)

(546)

(511) 6 Ablak és ajtó fémbõl.
19 Ablak és ajtó mûanyagból és fából.
37 Építkezések és javítások.

(111) 184.442 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03133 (220) 2004.07.16.
(732) dr. Villányi Tivadar, Balatonendréd (HU);

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 184.443 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03134 (220) 2004.07.16.
(732) Pressley Ridge (Pennsylvania államban bejegyzett cég),

Pittsburgh, Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRESSLEY RIDGE INSTITUTE
(511) 42 Információnyújtás, kutatás, értékelés, tanácsadás és szak-

mai képzés a humánszolgáltatások területén, szociális szolgálta-
tások, speciális oktatási programok és mentálhigiénés szolgáltatá-
sok.

(111) 184.444 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02938 (220) 2004.07.06.
(732) Electrimpex Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; heng-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme
bedobásával mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; televíziókészülékek és DVD/házimozi rend-
szerek.

(111) 184.445 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03409 (220) 2004.08.09.
(732) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 184.446 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02946 (220) 2004.07.06.
(732) Belvárosi Irodaház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénztári ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, ingatlankezelés, in-
gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, bér-
házak kezelése.

(111) 184.447 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02954 (220) 2004.07.06.
(732) FORSTAR 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Coskun Aydin, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.448 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02945 (220) 2004.07.06.
(732) Chemi-Medi-Cal Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 5 Tapasz.

(111) 184.449 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02941 (220) 2004.07.06.
(732) SÖLEN Cikolata Gida San. Ve Tic. A.S., Gaziantep (TR)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós ter-
mékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemé-
nyek.

(111) 184.450 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02939 (220) 2004.07.06.
(732) Electrimpex Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek, szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmoto-
rok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; nem ké-
zi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; mosógé-
pek, mosogatógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; hûtõszekré-
nyek, fagyasztószekrények.

(111) 184.451 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02949 (220) 2004.07.06.
(732) V Contact Kft., Szada (HU)
(541) Wild Devil
(511) 32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyü-

mölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 184.452 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03273 (220) 2004.07.28.
(732) Tóth Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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(111) 184.453 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03271 (220) 2004.07.28.
(732) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 184.454 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03268 (220) 2004.07.28.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)

(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök kivételé-
vel).

(111) 184.455 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02960 (220) 2004.07.06.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) LAY’S GOLDEN
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

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

(111) 184.456 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02944 (220) 2004.07.06.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

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

(111) 184.457 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02950 (220) 2004.07.06.
(732) V Contact Kft., Szada (HU)
(541) X-Devil
(511) 32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyü-

mölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 184.458 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03277 (220) 2004.07.28.
(732) EGO SPORT HUNGÁRIA KFT., Budapest (HU)

(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 184.459 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03278 (220) 2004.07.28.
(732) Bognár Stúdió Bt., Pécs (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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 184.460 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03279 (220) 2004.07.28.
(732) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-Si, Gyeonggy-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Vixlim
(511) 9 Számítógép-monitorok, tv-monitorok, katódsugárcsövek,

plazma kijelzõ panelek, számítógépek, nem világításra haszná-
landó elektromos kisüléses csövek, tv-adó-vevõk, térmissziós
kijelzõk.

(111) 184.461 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03416 (220) 2004.08.09.
(732) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ULTRAMAX
(511) 6 Felmosóeszközök részegységei és tartalékrészei, így acél

felmosórudak és fogantyúk.
21 Padlófelmosó eszközök, valamint azok részegységei és tar-
talékrészei, így padlófelmosó rongyok, felmosórúdfejek, törlõ-
rongyok felmosófejekhez, felmosóeszközökhöz alkalmas vödrök
és ilyen vödrök felmosórongyok kicsavarására alkalmas felsõré-
szei.

(111) 184.462 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03410 (220) 2004.08.09.
(732) SYMBIÓZIS International Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 184.463 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 02953 (220) 2004.07.06.
(732) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
5 Rovarirtó és rovarölõ szerek, kártékony állatok irtására szol-
gáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó sze-
rek (herbicidek).

(111) 184.464 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03270 (220) 2004.07.28.
(732) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 184.465 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03412 (220) 2004.08.09.
(732) Hunyady József, Keleviz (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok és pálinkák.

(111) 184.466 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03120 (220) 2004.07.16.
(732) Absolute Design Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.467 (151) 2006.05.09.
(210) M 04 03404 (220) 2004.08.09.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.469 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03274 (220) 2004.07.28.
(732) HUNGARODAVI Kft., Budapest (HU)
(541) ROLEYS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.470 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03351 (220) 2004.08.04.
(732) Cansys Informatikai Kft., Budapest (HU)
(541) Cansys Informatika - Rend a rendszerben.
(511) 42 Mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki

tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes adatok hely-
reállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenn-
tartása.

(111) 184.471 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03072 (220) 2004.07.13.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BRISEMATIC
(511) 5 Légfrissítõk; levegõszagtalanítók; légtisztító készítmények;

kelmeillatosító készítmények; szõnyeg- és szobaillatosítók.

(111) 184.472 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03632 (220) 2004.08.27.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,535 2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-
rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ mun-
kagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógépfirmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez;
számítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez
és összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép-kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félveze-
tõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-
roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorok-
kal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektro-
mechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és be-
épített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, -visszaadáshoz és -átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és ki-
csomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes terüle-
ten tanácsadói szolgáltatás.

(111) 184.473 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03342 (220) 2004.08.04.
(732) Nurgali Mohamad Naim, Budapest (HU)
(740) dr. Toldy Miklós ügyvéd, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Edények; kávéfõzõk (nem elektromos); üveg- és porcelán-
áruk.

(111) 184.474 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03635 (220) 2004.08.27.
(732) KENT Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

Gebze/Kocaeli (TR)

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

(546)

(511) 30 Cukrászsütemények édességek és cukorkák, így csokoládé,
csokoládészeletek, csokoládé felhasználásával készült termékek,
kakaós szeletek, kakaó, kakaópor, kakaó felhasználásával készült
termékek, fagyasztott cukrászsütemények, jégkrémek, fagylal-
tok, ízesített jég, kekszek, csokoládéval bevont kekszek, tészták
és tésztakészítmények, sós kekszek, sütemények, nápolyik, cu-
kormáz, ételízesítõk, mogyorókrém; cukrozott cukrászsütemé-
nyek, édességek, cukorkák, cukorból készült bonbonok, korong
alakú cukorkák (drops), toffee cukorkák, kandírozott gyümöl-
csök, karamellák, csokoládékrém, pralinék, halva (mézes, szezá-
mos édesség), szultánkenyér (porcukorral bevont zselékocka),
rágógumi, fújható rágógumi, rágócukorkák, gumicukorkák, dra-
zsék, cukorral vagy kakaóval bevont drazsék és mentás édessé-
gek.

(111) 184.475 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03066 (220) 2004.07.13.
(732) Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)

(541) „DETOX” ital család
(511) 32 Szénsavas és szénsavmentes, egyéb alkoholmentes italok,

gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(111) 184.476 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03069 (220) 2004.07.13.
(732) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft

m.b.H., Raaba (AT)
(300) AM 164/2004 2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CQS
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (ame-

lyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétko-
sarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozóelemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbeton vasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbeton vasaláshoz,
programok elõállítása vasbeton-feldolgozáshoz.

(111) 184.477 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03239 (220) 2004.07.23.
(732) Hungaro Herbal Kft., Gyöngyös (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.478 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03070 (220) 2004.07.13.
(732) NACHI-FUJIKOSHI Corp., Toyama-City,

Toyama-Ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 7 Csapágyak gépek számára, golyóscsapágyak, görgõscsap-
ágyak gépek számára, radikális golyóscsapágyak, tárcsás golyós-
csapágyak, hengeres görgõscsapágyak, kúpos görgõscsapágyak,
önbeálló görgõscsapágyak; vágószerszámok, vágóeszközök (gé-
pek), fûrészlapok, csapok (gépek részei), fúrók (gépek), utánfú-
rók (gépek), szármarók (gépek), marók (gépek), húzómarók, le-
fejtõ fogmarók (gépek), hajtókeverék vágók, foghántoló vágók,
foghengerlõ menetvágó fejek, fogazatformáló szerszámok; szer-
számgépek, fémmegmunkáló gépek, csiszológépek, fényezõgé-
pek, húzómaró gépek, marógépek, húzva maró csiszoló/köszörü-
lõ szerszámgépek, precíziós göngyölegformáló gépek, félvezetõ-
gyártó gépek, forgácsoló befogócsúcsok; hidraulikus pumpák és
szelepek (gépek részei), nevezetesen hidraulikus pumpák, fogas-
kerék-szivattyúk, forgólapátos szivattyúk, dugattyús szivattyúk,
dugattyús hajtómotorok nem szárazföldi jármûvek részére, mág-
neses tekercses szelepek, nyomásszabályozó szelepek, áramlás-
szabályozó szelepek, irányadó/irányjelzõ szabályozó szelepek,
moduláris szelepek, elektronikus proporcionális szelepek; ipari
robotok, nevezetesen ipari robotok ponthegesztésre, ipari robotok
ívhegesztésre, ipari robotok festésre.
12 Csapágyak szárazföldi jármûvek számára, tengelycsapok,
csapágyak, golyóscsapágyak szárazföldi jármûvek számára, gör-
gõscsapágyak szárazföldi jármûvek számára, sugárirányú golyós-
csapágyak, tárcsás golyóscsapágyak, hengergörgõs csapágyak,
kúpos görgõscsapágyak, önbeálló görgõscsapágyak.

(111) 184.479 (151) 2006.05.10.
(210) M 04 03236 (220) 2004.07.23.
(732) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.

(111) 184.480 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03237 (220) 2004.07.23.
(732) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 184.481 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03238 (220) 2004.07.23.
(732) BRICOSTORE HUNGÁRIA BARKÁCSÁRUHÁZ

KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG, Budapest (HU)

(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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-
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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 célra; tömí-
tõ-, 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, gyékény-
bõl, 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 és félig megmun-
kált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-
és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
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.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 184.482 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03074 (220) 2004.07.13.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomda-
ipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.
35 Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
36 Ingatlanfejlesztés.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
43 Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

(111) 184.483 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03233 (220) 2004.07.23.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 184.484 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02646 (220) 2004.06.09.
(732) SUN International Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, nadrág, ing, pulóver, póló, farmeráru,
dzseki, kabát, cipõ.

(111) 184.485 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03232 (220) 2004.07.23.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 184.486 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03349 (220) 2004.08.04.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

(111) 184.487 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03762 (220) 2004.09.08.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 184.488 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03059 (220) 2004.07.13.
(732) Gulyás Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai szerek; illatszerek; szappanok; fogkrémek; pi-
perecikkek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(111) 184.489 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03073 (220) 2004.07.13.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomda-
ipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.

35 Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
36 Ingatlanfejlesztés.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
43 Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

(111) 184.490 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02631 (220) 2004.06.08.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 184.491 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02632 (220) 2004.06.08.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 184.492 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02752 (220) 2004.06.18.
(732) Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Manisa (TR)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VESTEL
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(511) 7 Mosógépek; kombinált mosógépek és szárítógépek, centri-
fugák; mosogatógépek; porszívók; szemét- és hulladékeltávolító
gépek; elektromos konzervnyitók; motorok, meghajtók, alkatré-
szek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
9 Villamos és elektronikus készülékek, berendezések; televí-
zió- és rádiókészülékek és -felszerelések; mûholdas vevõkészülé-
kek, digitális mûholdas vevõkészülékek; digitális földi vevõké-
szülékek; adathordozók; lemezjátszók; CD-lejátszók; mag-
nók/magnetofonok, kazettalejátszók, videomagnók/képmagnók,
videolejátszók, vevõkészülékek és felvevõk; DVD- (digitális vi-
deó mûsorszórási) lejátszók, vevõkészülékek és felvevõk; hangok
vagy képek fogadására, rögzítésére, másolására és továbbítására
szolgáló készülékek és berendezések; hang- és/vagy videokár-
tyák, -szalagok, -lemezek, -filmek és programok, valamint hang-
és/vagy képek felvételére szolgáló kártyák, szalagok, lemezek,
filmek és programok; kazetták és patronok ezen eszközökhöz; te-
lekommunikációs eszközök és berendezések; számítógép és szá-
mítógépprogramok; adatfeldolgozó berendezések és készülékek;
alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
11 Tûzhelyek, mikrohullámú sütõk, szárítógépek, centrifugák,
háztartási eszközök ételek és italok fõzésére és melegítésére; vilá-
gító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõberendezések, különösen
hûtõgépek, fagyasztók, hûtõ- és fagyasztógépek, légkondicioná-
ló, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berende-
zések, alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt áruk-
hoz.

(111) 184.493 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02753 (220) 2004.06.18.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

ségügyi készítmények; orvosi használatra szolgáló diétás anya-
gok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtle-
nítõszerek, kátékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõs-
di gombákat pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 184.494 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02760 (220) 2004.06.18.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók szá-
mára, öngyújtók, gyufák.

(111) 184.495 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02761 (220) 2004.06.18.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) REVATIO

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok orvosi alkalmazásra, bébiételek; tapaszok,
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 184.496 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02892 (220) 2004.06.30.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BÉRES AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 184.497 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02895 (220) 2004.06.30.
(732) Ján Sofranko, Nápoje (SK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Szénsavas víz, asztali vizek, alkoholmentes üdítõk, vizek
(üdítõk), szódavíz, szóda, ásványvíz (üdítõk), Selters-víz.

(111) 184.498 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03030 (220) 2004.07.12.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) Érveink az áraink
(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordo-
zók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(111) 184.499 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03039 (220) 2004.07.12.
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) BRAVO - Európa vezetõ zenei magazinja
(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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

M727

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 184.500 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03046 (220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Matáv Telekom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (ameny-
nyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automa-
ta elosztóberendezések és -szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(111) 184.501 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03045 (220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Magyar Telekom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (ameny-
nyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automa-
ta elosztóberendezések és -szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(111) 184.502 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03044 (220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

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

(541) T-Matáv Telecom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (ameny-
nyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automa-
ta elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(111) 184.503 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03801 (220) 2004.09.10.
(732) EDITIONS LARIVIERE (joint stock company), Clichy (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; játékszoftver; videokazetták és vi-
deoszalagok.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; pa-
píripari ragasztóanyagok; papír vagy mûanyag csomagolásra (bo-
rítékok, zacskók); anyagok mûvészek részére; ecsetek.
18 Zsebtárcák; erszények, nem nemesfémbõl; kézitáskák, háti-
zsákok, kerekes bevásárlótáskák, iskolatáskák; csomagolásra
szolgáló táskák (borítékok, zacskók) bõrbõl.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok és játékszerek.
38 Kommunikáció számítógép-terminálok vagy száloptikai
hálózatok révén; számítógépes világhálóhoz való hozzáférés el-
lenõrzése; rádió- vagy televízióközvetítés; elektronikus posta.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvek kiadása, kölcsönkönyvtárak; filmek és
videofilmek készítése; versenyek szervezése (nevelés vagy szóra-
koztatás); eszmecserék, konferenciák vagy kongresszusok rende-
zése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; számítógépes játékokkal kapcsolatos szolgáltatások;
elektronikus kiadás; számítógépes kiadványszerkesztés.
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(111) 184.504 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03528 (220) 2004.08.18.
(732) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.
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 szolgáltatás.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.505 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03395 (220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ

és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(541) Premier Outlet Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.506 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03393 (220) 2004.08.06.
(732) AKVIN Nemzetközi Mérnöki Kft., Budapest (HU)

(541) aquinaqua
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 184.507 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03522 (220) 2004.08.18.
(732) Eurovegas Casino & Entertainment Park Kft.,

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

Budapest

(541) EUROVEGAS
(511) 39 Áruk szállítása, kézbesítése és tárolása; utasok kísérése és

szállítása, túrák és tengeri utak szervezése, utazásfoglalás.
41 Szórakoztatás; vidámparkok, szerencsejáték-gépekkel fel-
szerelt üzletek, kaszinók, éjszakai klubok, diszkók, zenés mula-
tók, koncerttermek, mozik, show- és zenés színházak, különféle
témákra szakosodott szórakoztatóparkok; kaszinó- és szerencse-
játék-lehetõségek biztosítása; szerencsejáték, fogadásos- és játék-
versenyek szervezése, beleértve a rulettet, bingót, pókert, szeren-
csejáték-automatákat és az asztali játékokat; show-mûsorok és
elõadások szervezése; élõ bemutatók; karaoke szolgáltatások;
koncertek, show-mûsorok és színpadi produkciók bemutatása;
egészségklubok szolgáltatásai; sportesemények szervezése és be-
mutatása; sportlehetõségek nyújtása.
43 Éttermi, büfé, kávézó, bár, motel és szállodai szolgáltatá-
sok; szállásfoglalás; vendéglátás.
44 Szépségszalonok, szépségápolási szolgáltatások, kozmeti-
kusi szolgáltatások, fodrászszalonok; fürdõk, gyógyfürdõk,
masszázs; egészségápolás, fogászat.

(111) 184.508 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03527 (220) 2004.08.18.
(732) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.509 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03663 (220) 2004.08.31.
(732) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINERVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen hormonális

készítmények.

(111) 184.510 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03108 (220) 2004.07.15.
(732) Mráz József, Nyíregyháza (HU);

Mráz Józsefné, Nyíregyháza (HU)

(541) Mr. Roy
(511) 25 Nõi, férfi-, gyermek-felsõruházat, farmer-, szabadidõ- és

sportruházat.

(111) 184.511 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03653 (220) 2004.08.31.
(732) Osvay András, Szentendre (HU)

(541) Hainan Airlines
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 184.512 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03392 (220) 2004.08.06.
(732) FER-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 15 Hangszerek, hangszer-kiegészítõk.

(111) 184.513 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03396 (220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ

és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(541) Premier Outlets Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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(111) 184.514 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03397 (220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ

és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.515 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03399 (220) 2004.08.06.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

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

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek.

(111) 184.516 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03400 (220) 2004.08.06.
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack,

New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) ZYLEXIS
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(111) 184.517 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03401 (220) 2004.08.06.
(732) Varga Ferenc, Mórahalom (HU)

(541) Varga tanyasi rozskenyér
(511) 30 Kenyér.

(111) 184.518 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03112 (220) 2004.07.15.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(554)

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

(111) 184.519 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03107 (220) 2004.07.15.
(732) RAMIRIS RUBIN Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(541) IRIS
(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.
38 Távközlés.

(111) 184.520 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03263 (220) 2004.07.27.
(732) DUNAFERR Lemezalakító Kft., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 6 Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei, hengerelt és öntött építési anyagok, fémcsövek, más fémter-
mékek (nem nemesfémbõl), amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, szellõztetõ-, vízelosztó és egész-
ségügyi berendezések.
16 Nyomtatványok, gyártmányismertetõk, újságok, idõszakos
kiadványok, napilapok, folyóiratok.
35 Reklámozás, maketingszolgáltatás és kereskedelmi ügyle-
tek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 184.521 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03257 (220) 2004.07.27.
(732) FM-Bázis Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Kállay Péter ügyvéd, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLD SZIGET LAKÓPARK
(511) 37 Építkezések és javítások.

(111) 184.522 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03259 (220) 2004.07.27.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Kooperációs

Kutatási Központja, Pécs (HU)
(546)

(511) 9 Lézerek nem gyógyászati használatra.
10 Lézerek gyógyászati használatra.
42 Kutatás-fejlesztés.
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(111) 184.523 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03115 (220) 2004.07.15.
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey

államban bejegyzett cég) , Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) PRAMERICA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen biztosí-

tások kölcsönjegyzése, adminisztrációs és ügynöki szolgáltatások
az élet-, egészség-, vagyon- és balesetbiztosítás, rokkantsági biz-
tosítások, hosszú távú gondoskodás és évjáradék területén; nyug-
díjalap és nyugdíjterv-kezelési szolgáltatások, nevezetesen má-
sok járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése, alkalmazotti jára-
dék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és be-
fektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztribú-
ciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és me-
nedzsmentszolgáltatások; vagyonkezelõ szolgáltatások; pénz-
ügyi tervezési szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások;
kereskedelmi banki szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügynö-
ki szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; árukkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; hitelkártya- és betétikártya-szolgál-
tatások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások;
pénzügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ
nyújtása elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzá-
log-finanszírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befek-
tetésekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügy-
nökség, ingatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbe-
fektetési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biz-
tosítások, ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos ad-
minisztrációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; ingat-
lanbefektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatlanügy-
nöki franchise szolgáltatások.

(111) 184.524 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03256 (220) 2004.07.27.
(732) LAVINA Építõ- és Szerelõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária ügyvéd, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 184.525 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03109 (220) 2004.07.15.
(732) Xu, Jian Li, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 184.526 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03113 (220) 2004.07.15.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) INSIDE VILMOS
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, pálinkák (sörök kivételével).

(111) 184.527 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03110 (220) 2004.07.15.
(732) Cornelius-Med Kft., Nagykõrös (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; hirdetési oldalak készítése; online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; számítógépes nyilván-
tartások kezelése; szövegfeldolgozás; árubemutatás; üzleti infor-
mációk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezeté-
si konzultáció.

(111) 184.528 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03262 (220) 2004.07.27.
(732) WEBASTO-Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DIRNA
(511) 11 Világítóberendezések, fûtõberendezések, gõzfejlesztõ be-

rendezések, fõzõberendezések, hûtõberendezések és tartozékai,
beleértve a klímaberendezéseket és tartozékait, szárítóberendezé-
sek, szellõztetõberendezések, vízszolgáltató és egészségügyi be-
rendezések.

(111) 184.529 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03659 (220) 2004.08.31.
(732) EMORY Bt., Kecskemét (HU)

(541) LÓTI-FUTI
(511) 39 Szállítás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 184.530 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03523 (220) 2004.08.18.
(732) Radics Ferenc, Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Utazásszervezés.

(111) 184.531 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03389 (220) 2004.08.06.
(732) Trenkwalder-Multiman Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyekrõl,
adóbevallások elkészítése, állásközvetítõ irodák, bérszámfejtés,
eladási propaganda (mások számára), fénymásolás, gazdasági
elõrejelzések, gépírási szolgáltatás, információnak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi vagy
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információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése, közvélemény-kutatás, konzultáció személyzeti kérdések-
ben, könyvelés, munkaerõ-toborzás, önköltségelemzés, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok
összeállítása, titkársági szolgáltatások.

(111) 184.532 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03388 (220) 2004.08.06.
(732) ATC-TRADE RT., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek és fogkrémek.
21 Kefetermékek, fogkefék.

(111) 184.533 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02663 (220) 2004.06.11.
(732) TIBIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Domaszék (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MANGALICUM
(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;

húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; sonka; sózott hús; sza-
lonna; véres hurka (hentesáru); zsírok, étkezési.

(111) 184.534 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03665 (220) 2004.08.31.
(732) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Bangkok (TH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények kapszulaformában, melyek
crataegus, melissa és ginkgo biloba kivonatot tartalmaznak fok-
hagymaolajban; vérkeringést fokozó, valamint végtaghidegség,
szélütés, rossz memória, szédülés, krónikus fáradtság, zsibbadt
végtagok és vállak, fejfájás, erõtlenség, koncentrációkészség hiá-
nyának kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
29 Élelmiszer-készítmények kapszulaformában, melyek crata-
egus, melissa és gingko biloba kivonatot tartalmaznak fokhagy-
maolajban.

(111) 184.535 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03260 (220) 2004.07.27.
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)
(541) Maxximális fordulaton!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 184.536 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03803 (220) 2004.09.10.
(732) Dana Computer Kft., Békéscsaba (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 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.

(111) 184.537 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03794 (220) 2004.09.10.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon Mobilalközpont
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 184.538 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 03394 (220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ

és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.539 (151) 2006.05.11.
(210) M 04 02805 (220) 2004.06.23.
(732) Körös-Maros Biofarm Szarvasmarha-tenyésztõ Kft.,

Gyula (HU); Naszálytej Rt., Vác (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, sajtok, tej, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tej-
termékek, vaj.

(111) 184.542 (151) 2006.05.15.
(210) M 04 02460 (220) 2004.05.26.
(732) Babiczki László, Gyöngyössolymos (HU)
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
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(111) 184.545 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 03483 (220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 184.546 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 03480 (220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 184.547 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 03479 (220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 184.548 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 03484 (220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 184.549 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 01758 (220) 2004.04.19.
(732) GAVI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Nagy-, és bolti kiskereskedelmi ügyletek, különféle optiká-
lis adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatko-
zásában.

(111) 184.550 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02246 (220) 2004.05.11.
(732) Borcentrum Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 184.551 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02706 (220) 2004.06.15.
(732) Budapesti Operabarát Alapítvány Ifjú Operabarátok Köre,

Budapest (HU)
(740) Nagy Ferencné Komor Ágnes, Budapest

(541) „HÁZHOZ VISSZÜK AZ OPERÁT”
(511) 41 Fiatalok /zenei/ nevelése; koncertek; operaházi nyitott na-

pok; operai rajzpályázatok; szakmai kiállítások; klubszolgáltatá-
sok; szórakoztatás.

(111) 184.552 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02991 (220) 2004.07.07.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, televíziós programok összeállítása, televíziós
mûsor és csatorna sugárzása.

(111) 184.553 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02993 (220) 2004.07.07.
(732) Palota Borház Bortermelõ és Kereskedelmi Kft., Tállya (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 184.554 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02996 (220) 2004.07.07.
(732) KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft.,

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

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SaturnuS gyûrûs kalendáriumok
(511) 16 Gyûrûs fûzésû cserélhetõ lapos noteszek és naptárak, vala-

mint ezekhez tartozó lapok és gyûrûvel ellátott tokok.

(111) 184.555 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02997 (220) 2004.07.07.
(732) ZIG-ZAG Cipzár- és Kellékkészítõ Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György ügyvéd, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 23 Fonalak.
24 Szövetek, ágy- és asztalnemûk, más osztályokba nem tarto-
zó textiláruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, patent-
gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, mûvirágok, gombostûk és
tûk.

(111) 184.556 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02986 (220) 2004.07.07.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.

(111) 184.557 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02987 (220) 2004.07.07.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR CIKLOVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.

(111) 184.558 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02982 (220) 2004.07.07.
(732) Intercomp Kft., Budapest (HU)

(541) SMARTPORTAL

(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) 184.559 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02981 (220) 2004.07.07.
(732) Intercomp Kft., Budapest (HU)

(541) INTERCOMP
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 184.560 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02964 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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 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 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.561 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02963 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási ragasz-
tóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és iro-
dai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.562 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02965 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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 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 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.563 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02966 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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 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 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.564 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02967 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
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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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.565 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02968 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(541) ALEXANDRA
(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 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.566 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02969 (220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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 addathordozók, 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 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.567 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02970 (220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SaveAs
(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.
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) 184.568 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02971 (220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EagleEye
(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.
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) 184.569 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02973 (220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) File Licecycle Tracking
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyelei), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mítógépek, adathordozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
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) 184.570 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02976 (220) 2004.07.07.
(732) exanimo Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.571 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02428 (220) 2004.05.24.
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FRONTIER
(511) 12 Gépjármûvek, nevezetesen teherkocsik, tehergépkocsik, te-

herautók, emelõvillák, vontatók (traktorok) és egyéb haszongép-
jármûvek, valamint ezek szerkezeti részei.

(111) 184.572 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02426 (220) 2004.05.24.
(732) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súróló- és csiszolószerek; szappanok; illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dezodorok
személyes használatra; egészségügyi készítmények mint pipere-
cikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.573 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02425 (220) 2004.05.24.
(732) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, dezodorok személyes használatra, egészségügyi készítmé-
nyek mint piperecikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.574 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02270 (220) 2004.05.12.
(732) Relius Coatings GmbH & Co. KG, Oldenburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Silcosan
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, különösen vízzel hígítható festék

homlokzatokhoz.

(111) 184.575 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 04557 (220) 2004.11.12.
(732) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton,

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

Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás; rendelésre történõ mûanyag, fém és
egyéb anyagú termékek fröccsöntése; anyagok összeállítása meg-
rendelés szerint.
42 Termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés; ipari forma-
tervezés; csomagolástervezés; mérnöki szolgáltatások; mûszaki
kutatás és tanácsadás.

(111) 184.576 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02424 (220) 2004.05.24.
(732) NORDZUCKER Aktiengesellschaft, Braunschweig (DE)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(541) Az édes pillanatokért
(511) 1 Trágyázószer, vegyi termékek, beleértve az édesítõszereket

ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti és
erdészeti célokra, valamint élelmiszerek frissen tartására és tartó-
sítására.
5 Dietétikai édesítõszerek, gyógyszerészeti és állatgyógyá-
szati termékek és készítmények egészségügyi ápolási célra, dieté-
tikai termékek gyógyászati célokra, bébiétel, fertõtlenítõszer, kár-
tevõirtó szer, gombaölõ szerek, növényvédõ szerek.
30 Cukor, beleértve a gyümölcscukor, szõlõcukor, tejcukor,
malátacukor, porcukor; mesterséges édesítõszerek; folyékony
szirup, melaszszirup, liszt- és gabonakészítmények (kivéve takar-
mány); méz, élesztõ, sütõpor, étkezési só, mustár, ecet, mártások
(fûszeres), fûszerek, kenyér, finom pékáru, cukrászati készítmé-
nyek, fagylaltok, jég, kávé, tea, kakaó, rizs, szója, pótkávé, bon-
bonok, édességek.
31 Takarmány, malátamag, élõ növények, természetes virágok,
friss gyümölcs és zöldség, mezõgazdasági, kertészeti és erdõgaz-
dasági termékek és magvak.
32 Szirupok és más készítmények italok készítéséhez; gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek, ásványvizek, szénsavas víz és más
alkoholmentes italok; sörök.

(111) 184.577 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02419 (220) 2004.05.24.
(732) D.M. EDISON 2001 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Állatbarát-magazin.

(111) 184.578 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 00875 (220) 2005.03.07.
(732) Ekker János, Budapest (HU); Gál Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Béla ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 41 Szépségverseny rendezése.

(111) 184.579 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02574 (220) 2004.06.04.
(732) dr. Sefcsik Judit, Debrecen (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(111) 184.580 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02573 (220) 2004.06.04.
(732) Euphorie Jachting Kft., Budapest (HU)
(740) Szilágyi Andrea, Budapest

(546)

(511) 16 Hajóbérlés, charter, utazásszervezés, csapatépítés, charter-
management, tengeri hajózás, édesvízi hajózás, hajóértékesítés.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
39 Fényképek.

(111) 184.581 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02858 (220) 2004.06.28.
(732) City Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Ágnes jogtanácsos, City Budapest Rt., Budapest

(541) Promenade
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 184.582 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02572 (220) 2004.06.04.
(732) PLURINVEST Kft., Budapest (HU)

(541) CHS Hungary Kft.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolásra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 184.583 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02436 (220) 2004.05.24.
(732) SIGNAL Krankenversicherung a.G., Dortmund (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL IDUNA
(511) 36 Biztosítási ügyletek.

(111) 184.584 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02437 (220) 2004.05.24.
(732) Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 184.585 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02726 (220) 2004.06.16.
(732) Dévényi Attila, Budapest (HU)
(541) New Garden
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;

élõ állatok, növények, virágok; tápanyagok állatok számára.

(111) 184.586 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02863 (220) 2004.06.28.
(732) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) PURE SILVER
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testillatosító permetek; olajok, bõrápoló krémek
és oldatok; borotvahab, borotvazselék, borotválkozás elõtti és bo-
rotválkozás utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és zuhanyo-
zókészítmények; hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek szemé-
lyes használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettké-
szítmények.
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(111) 184.587 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02727 (220) 2004.06.16.
(732) Magyar Motoros Klub, Gyál (HU)

(546)

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

(111) 184.588 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02432 (220) 2004.05.24.
(732) Székely Budo-Sport Kft., Budapest (HU)
(740) Bélteki Szandra, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(111) 184.589 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02264 (220) 2004.05.12.
(732) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áru-
minták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisok-
ba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolat-
ban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi cél-
ból; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci ta-
nulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag napra-
kész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjeszté-
se; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; sza-
badtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egész-
ség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói te-
vékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatá-
sa; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése;
golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás
show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgálta-
tások (bemutatók, kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítá-
sa; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;
stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi
díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (ok-
tatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, bü-
fék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügy-
nökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.

(111) 184.590 (151) 2006.05.16.
(210) M 05 03646 (220) 2005.11.11.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

kek, gyógyszerkülönlegességek, tapaszok, sebkötözõ anyagok,
diagnosztikai készítmények, vegyi termékek gyógyászati célra,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(111) 184.591 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02584 (220) 2004.06.04.
(732) Napfényes Élet Alapítvány, 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 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;
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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) 184.592 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02586 (220) 2004.06.04.
(732) Video Delikát Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) AMARELLOO
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok.

(111) 184.593 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02583 (220) 2004.06.04.
(732) BOOST PR Hirdetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné dr. Nagy Ildikó, Nagy és Horváth Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LAMBADALABDA
(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 184.594 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02578 (220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
43 Vendéglátás, gasztronómia és ezekkel kapcsolatos szolgál-
tatások.

(111) 184.595 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02576 (220) 2004.06.04.
(732) PIKTOR Festék és Vegyiáru Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok, illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Ecsetek.
21 Fésûk és szivacsok, kefék.

(111) 184.596 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02729 (220) 2004.06.16.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

kek; egészségügyi készítmények, diétás anyagok gyógyászati al-
kalmazása, bébiételek; ragtapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ

anyagok, fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõ-
irtó szerek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (her-
bicidek).

(111) 184.597 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 03006 (220) 2004.07.04.
(732) NOVAFOL Kft., Dunaszeg (HU)
(740) Ringné Sövényes Judit, Ex-it Produkciós Iroda, Gyõr

(541) Atlantis
(511) 11 Arcgõzölõ készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csa-

tornahálózatokhoz, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák,
fürdõkádak fõzõlapok, platnik, fürdõszobai szerelvények, fürdõ-
kályhák, fürdõvíz-melegítõk, fûtõtestek, gázkazánok, gázbojle-
rek.
19 Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémbõl, burkolólapok
építéshez, nem fémbõl, burkolólapok, nem fémbõl, bûzelzáró,
szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem
fémbõl, építési (hõszigetelõ) üveg, építõanyagok nem fémbõl,
fürdõkabinok nem fémbõl, gránit.

(111) 184.598 (151) 2006.05.16.
(210) M 04 02579 (220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.599 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 02977 (220) 2004.07.07.
(732) Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok /dzse-
mek/, kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ, sütõpo-
rok, 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
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(111) 184.600 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 02978 (220) 2004.07.07.
(732) Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek és más készítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsüte-
mények, 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.

(111) 184.601 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 02979 (220) 2004.07.07.
(732) Vikuv Területhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.602 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 02984 (220) 2004.07.07.
(732) G-mentor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 184.603 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 02985 (220) 2004.07.07.
(732) INDICON Mûszaki Tervezõ Szolgáltató és Ker-i Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INDICON
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

(111) 184.604 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03297 (220) 2004.07.29.
(732) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Szaniteráruk, fürdõszobai termékek, hidromasszázskádak,
élményfürdõ kismedencék, hidromasszázs zuhanypanelek, elekt-
romos WC-k, nyitott üveg zuhanykabinok, hidromasszázs kabi-
nok.

(111) 184.605 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03423 (220) 2004.08.10.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB KÖTELEZÕ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.606 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03422 (220) 2004.08.10.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB UTASBIZTOSÍTÁS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.607 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03420 (220) 2004.08.10.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB CASCO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.608 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03419 (220) 2004.08.10.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MESSZE A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.609 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03553 (220) 2004.08.23.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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) 184.610 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 03948 (220) 2004.09.24.
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 184.611 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 04249 (220) 2004.10.18.
(732) Q Force Kft., 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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 184.612 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 04380 (220) 2004.10.28.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STADAPRESS
(511) 5 Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas di-
étás anyagok, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; fungicidek, herbicidek.

(111) 184.613 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 00494 (220) 2004.02.05.
(732) UNOBI DESIGN Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tóthné dr. Tóth Terézia ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Folyadékfüggönyhöz, pl. vízeséshez társított reklámfelület;
folyadékfüggönyre vetített reklám; folyadékfüggönyben megje-
lenített reklám; folyadékfüggöny mögött láthatóan elhelyezett
reklám; folyadékfüggönyhöz társított tájékoztatás; folyadékfüg-
gönyhöz társított árubemutatás; folyadékfüggönyhöz társított el-
adási propaganda (mások számára); folyadékfüggönyhöz társított
hirdetési hely kölcsönzése; folyadékfüggönyhöz társított hirdeté-
si oldalak készítése; folyadékfüggönyhöz társított információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; folyadékfüggöny-
höz társított információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; folyadékfüggönyhöz társított kirakatrendezés; fo-
lyadékfüggönyhöz társított közönségszolgálat; folyadékfüggöny-
höz társított online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
folyadékfüggönyhöz társított reklámanyag naprakész állapotba
hozása; folyadékfüggönyhöz társított reklámanyagok kölcsönzé-
sére; folyadékfüggönyhöz társított reklámanyagok terjesztése; fo-
lyadékfüggönyhöz társított reklámozás; folyadékfüggönyhöz tár-
sított reklámszövegek publikálása; folyadékfüggönyhöz társított
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; folyadékfüggönyhöz
társított statisztikai információnyújtás; folyadékfüggönyhöz tár-
sított szabadtéri hirdetés; folyadékfüggönyhöz társított szövegfel-
dolgozás; folyadékfüggönyhöz társított üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás; folyadékfüggönyhöz társított üzleti információk.
38 Folyadékfüggönyhöz társított elektronikus levelezés, e-ma-
il; folyadékfüggönyhöz társított elektronikus hirdetõtábla-szol-
gáltatás (távközlési szolgáltatás); folyadékfüggönyhöz társított
közlések üvegszálas hálózatok útján; folyadékfüggönyhöz társí-
tott távirati összeköttetések; folyadékfüggönyhöz társított távköz-
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lési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; folyadékfüg-
gönyhöz társított telefon-összeköttetések; folyadékfüggönyhöz
társított telefonszolgáltatások; folyadékfüggönyhöz társított tu-
dakozó, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más köz-
lési eszköz útján); folyadékfüggönyhöz társított üzenetek és ké-
pek továbbítása számítógépek segítségével; folyadékfüggönyhöz
társított üzenetek küldése; folyadékfüggönyhöz társított üzenet-
küldõ készülékek bérlete.

(111) 184.614 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 01146 (220) 2004.03.16.
(732) IGNUS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) Angyali útmutatás ...
(511) 5 Autóillatosító, légfrissítõ készítmények.

(111) 184.615 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 01798 (220) 2004.04.20.
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, MA (US)
(300) 76/558,190 2003.10.23. US

76/558,187 2003.10.23. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
gyógyszerészeti készítmények rák megelõzésére, diagnosztizálá-
sára és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények idegi betegsé-
gek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszeré-
szeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek megelõzésére,
diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények
gyulladásos betegségek megelõzésére, diagnosztizálására és ke-
zelésére, gyógyszerészeti készítmények immunszabályozási be-
tegségek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógy-
szerészeti készítmények vírusos fertõzések megelõzésére,
diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények
gyomor- és bélrendszeri betegségek megelõzésére, diagnosztizá-
lására és kezelésére.
10 USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
orvosi készülékek és mûszerek.
16 USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
nyomtatott promóciós és oktatási anyagok az egészségügy terüle-
tén, valamint oktatókészletek és kézikönyvek betegek részére az
egészségügy területén.
35 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
segítségnyújtás betegek részére egészségügyi kiadások biztosí-
tóktól történõ visszaigénylésének vonatkozásában.
36 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
segélyek folyósítása betegek és családjaik életminõségének javí-
tására, segélyek folyósítása tudományos, orvosi és üzleti találko-
zók és workshopok céljára, valamint segélyek folyósítása az
egészségügy területén történõ közoktatásra.
41 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
oktatási szolgáltatások, nevezetesen szakmai képzés és oktatás
specializált gyógyszerbeadási technikák alkalmazásának vonat-
kozásában, valamint szemináriumok vezetése az egészségügy
területén.
42 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
kutatási és konzultációs szolgáltatások a biotechnológia területén.
44 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
egészségügyi szolgáltatások nyújtása, nevezetesen egészségügyi
tájékoztatás egyének részére díjmentesen hívható telefonszámo-
kon, valamint a betegek gyógyszeres kezelésekhez való alkalmaz-
kodásának megfigyelése és ezzel kapcsolatos tanácsadás.

(111) 184.616 (151) 2006.05.17.
(210) M 03 02764 (220) 2003.06.25.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

(111) 184.617 (151) 2006.05.17.
(210) M 03 04550 (220) 2003.10.30.
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JETIX
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
38 Távközlés, ezen belül a 2003. augusztus 8-i keltû 349347 sz.
uruguayi bejelentés alapján, elsõbbséggel: televízió- és rádióköz-
vetítés; internet és zárt áramkörû közvetítés; kábeltelevízió és mû-
holdas televízióközvetítés; rádiótelefonos kommunikáció és köz-
vetítés; kommunikáció számítógép-terminálokkal; elektronikus
hirdetõtábla szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül a 2003. augusztus 8-i keltû 3493347 sz.
uruguayi bejelentés alapján, elsõbbséggel: szórakoztatási szolgál-
tatások; mozifilmek készítése, bemutatása, terjesztése és kölcsön-
zése; hang- és videofelvételek készítése, bemutatása, terjesztése
és kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás; szóra-
koztató show-k és interaktív programok készítése televízión, ká-
belen, mûholdon, hang- és képhordozón, kazettán, lézerlemezen,
számítógépes lemezeken keresztül és elektronikus módon történõ
terjesztésre; szórakoztatás, hírek és információ bemutatása és
nyújtása kommunikációs és számítógépes hálózatokon keresztül;
online szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok és szórakozta-
tóparkok szolgáltatásai; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások
szórakoztatóparkokban nyújtva vagy azokkal kapcsolatban; szó-
rakoztató játékgépes szolgáltatások; élõ színpadi show-k; élõ elõ-
adások bemutatása; színházi produkciók; hivatásos szórakoztatók
szolgáltatásai; szórakozóhelyek szolgáltatásai; üdülõ -és sporttá-
borok szolgáltatásai; könyvtárszolgáltatások; könyvklubszolgál-
tatások; mozgókönyvtár-szolgáltatások; versenyek és vetélkedõ
show-k és programok; diszkószolgáltatások; szórakoztató, kultu-
rális és oktatókiállítások biztosítása; moziszolgáltatások és lehe-
tõségek biztosítása; zenei és színházi események, tevékenységek
és fellépések szervezése; szórakoztató és oktatóklubok szolgálta-
tásai.

(111) 184.618 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 01185 (220) 2004.03.17.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) MYTHOS
(511) 33 Borok.

(111) 184.619 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 00822 (220) 2004.02.25.
(732) OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
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(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(111) 184.620 (151) 2006.05.17.
(210) M 03 04805 (220) 2003.11.14.
(732) Technocraft (Hungary) Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GOA
(511) 25 Ruházati cikkek, így különösen: T-ing, atléta és más alsó tri-

kóing kötött vagy hurkolt anyagból, férfi- vagy fiúöltöny, ruha-
együttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles mun-
kanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág, nõi vagy leány-
ka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrág-
szoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove-
rall), bricsesznadrág és sortnadrág.

(111) 184.621 (151) 2006.05.17.
(210) M 04 01814 (220) 2004.04.21.
(732) „ANDERS” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szegheõ Miklós ügyvéd, Réti Szegheõ és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési 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.
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, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.622 (151) 2006.05.17.
(210) M 03 01768 (220) 2003.04.24.
(732) Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Hawthorne, New York (US)
(300) 76/462,293 2002.10.24. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TAROPHARMA
(511) 5 Mindennemû gyógyszerészeti készítmény.

(111) 184.625 (151) 2006.05.26.
(210) M 04 00905 (220) 2004.02.27.
(732) Spisák Sándor, Újfehértó (HU)
(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.
35 Kereskedelmi ügylet: zöldség-gyümölcs nagykereskede-
lem.

(111) 184.626 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03253 (220) 2002.12.17.
(732) Trigen Limited, London (GB)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TRIGEN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; egészségügyi

készítmények és anyagok; diétás anyagok gyógyászati használat-
ra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok kardiovaszkuláris
megbetegedések vagy sejtburjánzással járó rendellenességek ke-
zeléséhez; gyógyszerészeti készítmények és anyagok elzáródás-
sal kapcsolatos vagy gyulladásos kardiovaszkuláris rendellenes-
ségek kezeléséhez; kardioprotektorok; véralvadást gátló gyógy-
szerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti készítmé-
nyek és anyagok trombotikus rendellenességek kezelésére vagy
megelõzésére; gyógyászati célokra szolgáló diagnosztikai termé-
kek; koagulációs enzim inhibitorok; trombózisellenes termékek;
trombolitikus termékek; termékek angiogenezis kontrollálására;
bevonóanyagok és impregnáló anyagok sebészeti, orvosi és fog-
orvosi készülékekhez és mûszerekhez, például implantátumok-
hoz és protézisekhez; sebészeti, orvosi vagy fogorvosi felhaszná-
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lásra szolgáló fiziológiailag aktív termékek; kémiai és biológiai
termékek implantátumok, kardiovaszkuláris implantátumok, pro-
tézisek és/vagy kardiovaszkuláris protézisek bevonásához vagy
impregnálásához vagy ezek bevonatának, vagy impregnátumá-
nak elkészítéséhez; biológiai aktivitással, például trombóziselle-
nes aktivitással rendelkezõ termékek gyógyászati, sebészeti vagy
fogorvosi felhasználásra; biológiai aktivitással, például trombó-
zis elleni aktivitással rendelkezõ termékek orvosi vagy sebészeti
eszközök vagy berendezések bevonásához, vagy impregnálásá-
hoz, vagy ezek bevonatának, vagy impregnátumának elkészítésé-
hez a rákellenes vakcinák kivételével.

(111) 184.627 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 02251 (220) 2004.05.12.
(732) ROTEBERG Kft., Kõröshegy (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) ROTEBERG
(511) 21 Rágcsálók és egyéb kártékony állatok részére csapdák, egér-

és patkányfogók, rovar- és rágcsálóirtáshoz használatos etetõtál-
cák, dobozok, mechanikus eszközök.
37 Rágcsálók, rovarok és egyéb kártékony állatok, gyomnövé-
nyek irtása és e szolgáltatás megszervezése.

(111) 184.628 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 02252 (220) 2004.06.08.
(732) HUNGARO-GASTRO Vendéglátóipari és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Domony (HU)
(740) dr. Kamarás Péter ügyvéd, Dr. Kamarás Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OSTERBÄU
(511) 32 Sörök.

(111) 184.629 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 02813 (220) 2004.06.24.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.630 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 02887 (220) 2004.06.29.
(732) Budapest Fõváros XVII. ker Önkormányzat Egészségügyi

Szolgálat Egészségnevelés, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 184.632 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03873 (220) 2004.09.16.
(732) D’ACCORD PR. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Gálamérkõzés-sorozat Magyarország nagyvárosaiban a ma-
gyar férfivízilabda-válogatott tagjaival, mérkõzésenként egyéb
kiegészítõ programokkal.

(111) 184.633 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04070 (220) 2004.10.04.
(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.

(111) 184.634 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04071 (220) 2004.10.04.
(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.

(111) 184.635 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04072 (220) 2004.10.04.
(732) Citywalker Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Biatorbágy (HU)

(546)

(511) 9 Hangok, képek lejátszására szolgáló készülékek.
41 Kulturális tevékenységek.
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(111) 184.636 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04074 (220) 2004.10.04.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) 304 18 470.5/38 2004.04.02. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Croatian Telekom
(511) 9 ELSÕBBSÉGGEL: Elektromos, elektronikus, optikai,

súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti) és oktatóberendezések
és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); han-
gok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és
másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.
16 ELSÕBBSÉGGEL: Nyomtatott anyagok, különösen bé-
lyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek
(bútorok kivételével).
35 ELSÕBBSÉGGEL: Reklámozás és üzletvezetés; EL-
SÕBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen
adatok gyûjtése és nyújtása; adatbázis-szolgáltatások, nevezete-
sen adatbázisok futtatása; információ gyûjtése és rendszerezése.
36 ELSÕBBSÉGGEL: Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 ELSÕBBSÉGGEL: Távközlés; a távközlés részére felsze-
relések mûködtetése és bérlete, különösen mûsorszóráshoz és te-
levíziók számára; ELSÕBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgálta-
tások, nevezetesen hírek gyûjtése és szolgáltatása; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen információ továbbítá-
sa.
41 ELSÕBBSÉGGEL: Nevelés; szakmai képzés; szórakozta-
tás; sport- és kulturális események szervezése; könyvek, magazi-
nok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ elektro-
nikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 ELSÕBBSÉGGEL: Adatfeldolgozó programok készítése;
adatbanki szolgáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hoz-
záférési idõ bérlete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok,
hírek és információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó fel-
szerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatá-
sok; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommu-
nikációs felszerelésekkel kapcsolatosan; ELSÕBBSÉG NÉL-
KÜL: Számítógép-programozási szolgáltatások.

(111) 184.637 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04077 (220) 2004.10.04.
(732) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)

(541) Terror Háza
(511) 41 Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(111) 184.639 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04198 (220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 184.640 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04200 (220) 2004.10.14.
(732) Biró András, Szepetnek (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PÓLÓMESTER
(511) 40 Anyagmegmunkálás; mintanyomás; textilnyomás, textilde-

koráció.

(111) 184.642 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04202 (220) 2004.10.14.
(732) Inter Relocation Business Umbrella Magyarországi

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kerékgyártó István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 184.643 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04210 (220) 2004.10.14.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(111) 184.644 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04764 (220) 2004.11.26.
(732) Duna-Liget Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(111) 184.645 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04402 (220) 1999.10.08.
(732) The Burton Corporation, Burlington, Vermont (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ANALOG
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 184.646 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04289 (220) 2004.10.20.
(732) Han Club Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Vízvezetékek és egészségügyi berendezések és felszerelé-
sek; csövek, ezek részei és tartozékai vízszerelvények, vízvezeték
felszerelések, vízelosztó felszerelések, szelepek.

(111) 184.647 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03457 (220) 2004.08.12.
(732) SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelõ, Feldolgozó

és Értékesítõ Kft., Pilisszentiván (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek gyó-
gyászati használatra.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 184.648 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04281 (220) 2004.10.20.
(732) Csáng Trade Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Illóolajok; füstölõk; illatosítók.

(111) 184.649 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04278 (220) 2004.10.20.
(732) EMAKS Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; ingek; pólók; nadrágok; kosztümök; kabá-
tok; fürdõruhák; dzsekik; kalapáruk; sapkák; cipõk; övek; papu-
csok; sportcipõk; sálak; pizsamák; mellények; blúzok; sortok;
melltartók; alsónemûk; nyakkendõk.

(111) 184.650 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04280 (220) 2004.10.20.
(732) Manifest Abundance Ltd., Derby (GB)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
kompaktlemezek; videokazetták; lézer videolemezek; digitális
videolemezek; digitális hajlékonylemezek; mozifilmek; automa-
ta elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és készülékek;
kompaktlemez-lejátszók; kompaktlemez-felvevõk; DVD-leját-
szók, DVD-felvevõk; videokazetta-felvevõk, magnókazetta-le-
játszók; magnókazetta-felvevõk; MP3-lejátszók; MP3-felvevõk;
számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépes
szoftver; számítógépes hardver; számítógép-billentyûzetek; szá-
mítógép-monitorok; számítógépes lemezmeghajtók; modemek;
nyomtatók; számítógépekhez egerek; egérpadok; csukló- és kar-
tartó padok számítógépekkel való használatra; digitális személyi
asszisztensek; hordozható telekommunikációs közvetlen üzenet-
váltó eszközök; személyhívók; kézi adó-vevõk; telefonok; tarto-
zékok mobiltelefonokhoz; digitális kamerák; videokamerák; rá-
diók; televíziók; GPS (globális pozicionáló rendszerek); csipkár-
tyák; mobiltelefonok; házimozi berendezések; DVD-k, VHS-k,
CD-k, CD-ROM-ok, elektronikus szórakoztatóeszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozifil-
mek gyártása, bemutatása, kölcsönzése; televízió- és rádióprogra-
mok gyártása, bemutatása, kölcsönzése; hang- és videofelvételek
gyártása, bemutatása, kölcsönzése; CD-k, VHS-k, DVD-k, csip-
kártyák kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás;
szórakoztató show-k és interaktív programok gyártása televízión,
kábelen, mûholdon, audio- és videohordozón, kazettán, lézerle-
mezen, számítógépes lemezen és elektronikus módon történõ
forgalmazásra; élõ elõadások bemutatása; színházi produkciók.

(111) 184.651 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04769 (220) 2004.11.26.
(732) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU);

Tóthné Lévai Tímea, Balatonkenese (HU)
(546)

(511) 5 Gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, gyógyteák, für-
dõpárnák, borogatások, fürdõkúrák, egyedi gyógyhatású fitoterá-
piás készítmények.
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29 Tartósított, szárított gyümölcsök és zöldségek, élelmiszerek
és élelmiszer-kiegészítõk.
30 Teák, étrend-kiegészítõ teák.

(111) 184.652 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04762 (220) 2004.11.26.
(732) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)

(541) A1 AUTÓKLUB
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 184.654 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04760 (220) 2004.11.26.
(732) Palánta Sorsfordító Alapítvány, 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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.655 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04909 (220) 2004.12.09.
(732) Dala Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 184.656 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04761 (220) 2004.11.26.
(732) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)

(541) A 1 AUTÓMENTÕ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 184.657 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04287 (220) 2004.10.20.
(732) ECOLUB KISS KFT., Nagykanizsa (HU)

(541) a hallhatatlan motorért
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (bele-

értve a motorbenzineket) motorolaj.

(111) 184.658 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03450 (220) 2004.08.12.
(732) BVfon Telekommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sándor Sz. Zsolt, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Mobil(celluláris) telefon-összeköttetés, távközlési beszél-
getésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, telefon-összekötte-
tés, telefonszolgáltatások.

(111) 184.659 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03191 (220) 2004.07.21.
(732) Nyomell 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.

(111) 184.660 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04766 (220) 2004.11.26.
(732) Hungarofest Kht. KultúrPont Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
38 Távközlés.

(111) 184.661 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03027 (220) 2004.07.09.
(732) CPC Mode Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

(546)

(511) 25 Nõi, férfi-, gyermekruházati cikkek.

(111) 184.662 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 02273 (220) 2004.05.13.
(732) Szabó László, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, gyógyita-
lok, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, ásványvíz gyógyá-
szati használatra, ásványvízsók, fürdõsók gyógyászati használat-
ra, nátriumsók gyógyászati használatra, biológiai készítmények
humángyógyászati célra, bõrápoló gyógyszerkészítmények, ke-
nõcsök gyógyszerészeti használatra, pirulák gyógyszerészeti
használatra, gyógycukor, cukrászati gyógytermékek, enzimek és
enzimkészítmények gyógyászati és állatgyógyászati használatra.
30 Liofilizált zöldségõrlemények, liofilizált gabonaõrlemé-
nyek, szárított zöldségõrlemények, szárított gabonaõrlemények,
gabonakészítmények, árpaliszttartalmú gabonakészítmények,
búzadara, búzaliszttartalmú gabonakészítmények, zabliszttartal-
mú gabonakészítmények, keményítõtartalmú termékek, babliszt-
tartalmú termékek, burgonyaliszt-tartalmú termékek, kukorica-
liszt-tartalmú termékek, mustárliszttartalmú termékek, brokkoli-
liszt-tartalmú termékek, szójaliszttartalmú termékek, tápióka-
liszt- tartalmú termékek, zöldségõrlemény-tartalmú termékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, ásványvizek.

(111) 184.663 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04906 (220) 2004.12.09.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MB AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 184.664 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04768 (220) 2004.11.26.
(732) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)

(546)

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

(111) 184.665 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04907 (220) 2004.12.09.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MB-AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 184.666 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04767 (220) 2004.11.26.
(732) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)

(546)

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

(111) 184.667 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03735 (220) 2004.09.06.
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) DVD MANIA
(511) 9 Vígjátékokat és drámákat megjelenítõ mozifilmek (film-

színházban játszandó filmek), akciófilmek, kalandfilmek és/vagy
animációs filmek, filmek televízióban történõ sugárzásához, bele-
értve filmvígjátékokat, filmdrámákat, akciófilmeket, kalandfil-
meket és/vagy animációs filmeket; elõre felvett mûsorokat, prog-
ramokat tartalmazó felvételek PVC-szalagokon, audioszalagok,
audio-videoszalagok, audio-videokazetták, audio-videolemezek,
valamint digitális verzatil diszkek, amelyek zenét, vígjátékot, drá-
mát, akciót cselekményeket, kalandot és/vagy animációt jeleníte-
nek meg; sztereó fejhallgatók; elemek; vezeték nélküli telefonok;
kézben tartható és kezelhetõ számológépek (kalkulátorok); audio-
kazetta és CD-lejátszók; CD-ROM számítógépes-játék lemezek;
kézben tartható karaoke lejátszók, telefon és/vagy rádió személy-
hívók; vígjátékot, drámát, akciót, kalandot és/vagy animációt
megjelenítõ rövidfilmkazetták, amelyek kézben tartott és kezel-
hetõ nézõkével vagy projektorral használhatók; videokazetta fel-
vevõk és lejátszók, kompaktlemez lejátszók, digitális audioszalag
felvevõk és lejátszók, elektronikus naptárak, naplók; rádiók; egér-
alátétek; szemüvegek, napszemüvegek és ezek tokjai; audioszala-
gok és könyvecskék, amelyek egy egységként kerülnek eladásra
és vígjátékot, drámát, akciót, kalandot, animációt és zenei infor-
mációt jelenítenek meg; számítógépprogramok, nevezetesen,
szoftver, amely digitalizált video- és audiomédiát és a globális
számítógépes információs hálózatot köti össze; játékfelszerelés,
amely egy egységként kerül eladásra és társasjáték típusú számí-
tógépes játékok játszásához való; video és számítógépes játék-
programok; videojáték-kártyák és -kazetták; mobiltelefon- (cella-
telefon) kiegészítõk, nevezetesen kéz nélkül használandó kiegé-
szítõk, mobiltelefon hát- és elõlapok; kódolt mágneskártyák, ne-
vezetesen telefonkártyák, hitelkártyák, készpénzfelvételre szol-
gáló kártyák, betéti kártyák és mágneses kulcskártyák; és dekorá-
ciós mágnesek.

(111) 184.668 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04290 (220) 2004.10.20.
(732) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi adalékok gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és
adalékanyagok teljesítményének javítására.
4 Gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és adalékanyagok.
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(111) 184.669 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04770 (220) 2004.11.26.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Nem gyógyászati célú készítmények a száj, fogak, torok,
fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészít-
mények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készít-
mények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvi-
zek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények,
fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, száj-
spray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztító-
porok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ ke-
zelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógy-
hatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló ké-
szítmények mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályzókhoz és hi-
dakhoz, ragasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.

(111) 184.670 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 04279 (220) 2004.10.20.
(732) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.671 (151) 2006.05.29.
(210) M 04 03593 (220) 2004.08.25.
(732) Becsák János, Tata (HU)

(541) INDUCOMP KFT.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozásá-
ra vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, göngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 184.673 (151) 2006.05.29.
(210) M 03 01397 (220) 2003.04.01.
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire

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

Budapest

(541) PIZZA-MIX
(511) 29 Tej, sajt, tejtermék.

(111) 184.674 (151) 2006.05.29.
(210) M 03 02434 (220) 2003.06.04.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

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

Budapest

(541) NATURELLA
(511) 5 Nõi higiéniai árucikkek és menstruáció idején használt ter-

mékek, így egészségügyi törlõkendõk és tamponok, tisztasági be-
tétek, nedvszívó betétek és pólyák nõk részére.

(111) 184.675 (151) 2006.05.30.
(210) M 05 00278 (220) 2005.01.20.
(732) Soós Magdolna, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.

(111) 184.676 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03375 (220) 2004.08.05.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) POROTHERM TÉGLAHÁZAK
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 184.677 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03376 (220) 2004.08.05.
(732) John Rich & Sons Investment Holding Company (Delaware

államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; férfi és nõi sportruházat; férfi és nõi felsõ-
ruházat, harisnyák, kötöttáruk és övek; lábbelik; férfi és nõi cipõk;
kalapáruk; férfi és nõi kalapok.

(111) 184.678 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03378 (220) 2004.08.05.
(732) Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Hellaservicepartner
(511) 9 Mechanikusan, elektromosan, hidraulikusan, valamint sûrí-

tett levegõvel mûködõ készülékek fényszórók távolságának sza-
bályozására és irányítására; nyomást ellenõrzõ eszközök; motor
sebességét ellenõrzõ és szabályozó eszközök; szenzorok; fény-
erõsséget szabályozó egységek; izzókat ellenõrzõ eszközök; fé-
kek ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egységek; csúszás-
gátló-ellenõrzõ egységek; a motor hõmérsékletének ellenõrzésére
és szabályozására szolgáló egységek; az ülések, a kormánykerék
koszorú, valamint a belsõ és külsõ tükrök beállítására szolgáló
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elektromos egységek; motorellenõrzõ és szabályozó egységek;
sebességváltómû ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egysé-
gek; szabályozók; feszültségredukáló egységek; illesztékek, du-
gók, biztosítékok és biztosítékdobozok; elektromos kábelek; ká-
belformák; kábelcsatlakozók; csatlakozó terminálok; cigaretta-
gyújtók; lopásgátló figyelmeztetõ és biztonsági eszközök; bizton-
sági felszerelések az autó utasai számára, fõként az ezeket fel-
ügyelõ, ellenõrzõ, valamint /ki/kapcsoló eszközök; indító- meg-
szakító egységek; utazási sebesség szabályozására és ellenõrzésé-
re szolgáló egységek; központizár-rendszerek; akkumulátorok;
fõáramköri dobozok; akkumulátordoboz-kábelek; porszívók; ja-
vítómûhely, valamint összeszerelõ felszerelések, fõként akkumu-
látortöltõk, egyenirányító készülékek, tranzisztor tápegységek,
fényszórótartó szettek; áram, valamint feszültség mérésére szol-
gáló eszközök; gépjármûvek méretének meghatározására szolgá-
ló ellenõrzõ eszközök; motort tesztelõ eszközök a motor sebessé-
gének, a gyújtás idejének, valamint a gyújtásmegszakító szög és a
kompresszió ellenõrzésére; betéthullámkapcsok és tömlõklipszek
mint mûanyaggal bevont anyagból készült kábelrészek.

11 Világítószerkezetek, fõként elektromos izzók és fényforrá-
sok; belsõ lámpák, külsõ lámpák, fényszórós megvilágítók, kézi
lámpák; felszerelések és tartozékok szárazföldi, vízi, valamint lé-
gi jármûvek számára, fõként radiátorok és radiátorrácsok, ventilá-
torok és szellõztetõgépek, fûtõ- és légkondicionáló berendezések,
valamint ezeket szabályozó és ellenõrzõ szerkezetek; fényszórók
mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, távolsági/országúti
fényszórók és tompított fényszórók, kiegészítõ fényszórók, úgy
mint különleges távfényszórók és széles sávú fényszórók, spot-
lámpák, ködlámpák, tolatólámpák, helyzetjelzõ lámpák, üzem-
lámpák, speciális fényszórók, valamint ezek alkatrészei; lámpák
mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, fõként mennyezet-
megvilágító, fali-, olvasó-, hamutartót megvilágító, csomagtartót
megvilágító, kesztyûtartót megvilágító, motort megvilágító, jel-
zõ-, figyelmeztetõ- és belsõ világítólámpák; helyzetjelzõ, jelzõ-,
kontúr-, parkoló-, hátsó, stop-, villogó irányjelzõ, rendszámtáblát
megvilágító lámpák, hátsó ködlámpa, fényvisszaverõ macskasze-
mek, valamint ezek kombinációi; lámpafelerõsítõ eszközök; spe-
ciális lámpák, fõként villanó fényjeladók és villogó irányjelzõ
lámpák, ellenõrzõlámpák, visszatükrözõdõ figyelmeztetõ jelzé-
sek, kemping- és minden célra használható lámpák; fûtõrendsze-
rek és gépjármû egyes részeinek eljegesedésének megelõzésére,
úgy mint légáramlást terelõ panelek, porlasztófejek, ablakmo-
só-folyadék tartályok, szélvédõk, ajtózárak, külsõ visszapillantó
tükrök.
12 Akusztikus jelzõeszközök, fõként tölcsér típusú kürtök, jel-
zõkürtök, tárcsa típusú, ikertónusú és kompresszoros kürtök, ber-
regõk, váltakozó/egyenáramú berregõk; akusztikus és optikai fi-
gyelmeztetõ felszerelések kombinációi gépjármûvek számára;
eszközök elektromechanikus, elektromágneses, valamint tónus
fordulat elektromos áramfejlesztõvel; elektromos áramlökõk, fõ-
ként elektronikus, thermoelektromos, valamint mechanikus
elektromos villanójelzõ egységek; jelfogók; kapcsolók és kapcso-
lóeszközök, fõként kapcsolódobozok, elektromos, sûrített leve-
gõvel mûködõ, hidraulikus benyomógombok, mûveletkapcsoló,
nyomógomb, forgókészülék, lengõkar, nyomógomb és nyomó
rendszerû kapcsolók, veszélyt jelzõ kapcsolók, villanójelzõ kap-
csolók, világításkapcsolók, fénytompító kapcsolók, stoplámpa
kapcsolók, ablaktörlõ és ablakmosó kapcsolók, kormányrúdkap-
csolók, ajtókapcsolódást megszakítók, gyújtás, elõfûtõ, rövidre
zárt áramkörkapcsolók, egyen, valamint váltakozó áramú kapcso-
lók, víz- és olajnyomás és -szintkapcsolók; sebességváltómû kap-
csolók; fékek; elektromos, elektronikus és mechanikus kapcsoló
berendezések; gyújtógyertyák; gyújtógyertyakupakok; elosztófe-
jek; ablakmosó rendszerek, valamint ezek alkatrészei, nevezete-
sen pumpák, ellenõrzõ eszközök, porlasztófejek, porlasztófejtar-
tók, víztartályok, tömlõvezetékek; ablaktörlõ rendszerek, vala-
mint ezek alkatrészei, fõként ablaktörlõ karok, összekötõ rudak,
ablaktörlõ motorok, ellenõrzõ egységek, kapcsolók és szenzorok;
kombinált ablaktörlõ és ablakmosó eszközök, fõként eszközök,
melyek alapjában véve a fent említett törlõ- és mosóeszközökbõl
állnak; belsõ és külsõ tükrök; elektromos ablakemelõk; tartály-

sapkák; szelepek és légszûrõk, valamint olajszûrõk gépjármûvek
és motorok /hajtómûvek/ számára; kormánykerekek; gépjármû-
test részei, fõként radiátorrácsok, elõrész, hátsó és tetõspoilerek,
hátsó védõlapok, hátsó dekoratív panelek, kerék kereszttartó el-
ágazó csõidomok és oldalpadkák, lökhárítók, túlszabályozók, ke-
rék belsõ kárpitozása sárvédõk; napellenzõk mûanyagból gépjár-
mûvek számára; gyermekülések; utánfutók, valamint ezek részei.

(111) 184.679 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03379 (220) 2004.08.05.
(732) ZENESAROK Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Polgárné dr. Mohácsy Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.680 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03374 (220) 2004.08.05.
(732) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Mercedes-Benz eredeti alkatrészek
(511) 9 Vezérlõkészülékek (gép)jármûvekhez és motorokhoz; ké-

szülékek és eszközök (gép)jármûvek kormányzásához és irányí-
tásához; elakadásjelzõ háromszögek (gép)jármûvekhez; bizton-
sági övek: szivargyújtók gépkocsikba; riasztóberendezések; ak-
kumulátorok és elemek; üzemanyagcellák; elemtöltõ készülékek;
elektromos lopásgátló riasztók; kijelzõ készülékek (gép)jármû-
vekhez; sebességmérõk/jelzõk; fordulatszámmérõk; vészjelzõ-
lámpák (gép)jármûvekhez; elektromos biztosítók; elektromos re-
lék; feszültségszabályozók (gép)jármûvekhez; iránytûk, navigá-
ciós mûszerek; hang- és képfelvevõ, -átvivõ és -lejátszó készülé-
kek, beleértve antennák, rádiók, televíziókészülékek, telefonké-
szülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek;
tûzoltó készülékek.
11 Fagymentesítõk (gép)jármûvekhez, ablakfûtés (gép)jármû-
vekhez; légkondicionáló berendezések és fûtések (gép)jármûvek-
hez; (gép)jármûfényszórók és ezek részei; (gép)jármûreflektorok.
12 Gépjármûvek részei (amelyek a 12. osztályba tartoznak),
nevezetesen fedõburkolat (gép)jármûvekhez; kipufogógáz-keze-
lõberendezések (gép)jármûhajtómûvek részeként; kipufogó-
gáz-katalizátor; kipufogógáz-szûrök; tengelymanzsetták; légzsá-
kok (biztonsági berendezések autókhoz); önmûködõ vonókészü-
lékek (gép)jármûvekhez: hajtóláncok (gép)jármûvekhez; hajtó-
tengelyek (gép)jármûvekhez; hajtótengelycsuklók (gép)jármû-
vekhez; kipufogóberendezések; gépkocsi-kerékabroncsok; fény-
ellenzõ berendezések (gép)jármûvekhez; fékberendezések gép-
jármûvekhez; fékpofák gépjármûvekhez; fékbetétek gépjármû-
vekhez; féksaruk gépjármûvekhez; fékrásegítõk gépjármûvek-
hez; féknyergek gépjármûvekhez; féktárcsák gépjármûvekhez;
féktömlõk gépjármûvekhez; fékpapucsok gépjármûvekhez; fék-
dobok gépjármûvekhez; üzemanyag-aggregátok gépjármûvek-
hez; gépjármûalvázak; lopásgátlók gépjármûvekbe (mechani-
kus); riasztóberendezések gépjármûvekhez; forgónyomaték-vál-
tók gépjármûvekbe; villamos motorok gépjármûvekbe; futómû-
vek (gép)jármûvekbe; irányjelzõk (gép)jármûvekhez; futómûré-
szek; gépkocsiablakok; (gép)jármûkarosszériák; (gép)jármûkere-
kek; (gép)jármûabroncsok; (gép)jármûülések; (gép)jármûajtók;
(gép)jármûtetõk; kerékpántok (gép)jármûvekhez; ragasztókész-
let abroncstömlõkhöz; szabadon futó kerekek szárazföldi jármû-
vekhez; frontspoilerek; frontspoiler élek; lábpedálok (gép)jármû-
vekbe; burkolatok szárazföldi jármûvek részeihez (kivéve moto-
rokhoz); csomagtartóhálók gépjármûvekhez; csomagtartók gép-
jármûvekhez; gépjármû-sebességváltók; izzítógyertyák dízelmo-
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torokhoz; kézifékkar; hátsó köténylemezek; dudák és jelzõkürtök
(gép)jármûvekhez; hidraulikus keringtetõrendszerek (gép)jármû-
vekbe; belsõ kárpit (gép)jármûvekbe; (gép)jármû karosszériák;
láncok (gép)jármûvekhez; fejtámlák (gép)jármûülésekhez; sárhá-
nyók; tengelykapcsolók (kötések) szárazföldi jármûvekhez; rako-
dófelület falak (szárazföldi jármûvek részeként); tehergépjármû
felépítmények; légköpenyek légtömlõs abroncsokhoz; légszûrõk
gépjármûmotorokhoz; gépjármûmotorok; motorháztetõk gépjár-
mûvekhez; hajtórudak (gép)jármûvekhez (kivéve motor részei);
keréktengelyek; fogaskerékhajtás gépjármûvekbe; keréktárcsák;
kerékcsapágy gépjármûvekhez; lassítóáttétel (reduktor) gépjár-
mûvekhez; abroncsok (gumiabroncs); abroncsok (gép)jármûke-
rekekhez; tolatólámpák (gép)jármûvekhez; visszapillantó tükrök;
hangtompítók; váltó markolatgombok; váltókapcsoló; ablaktör-
lõk; abroncstömlõk; sárvédõ; hó- és jégláncok; védõhuzatok
(gép)jármûülésekre; biztonsági övek (gép)jármûülésekhez, biz-
tonsági gyerekülések (gép)jármûvekbe; biztonsági kombiövek
(gép)jármûülésekhez; síléctartók gépjármûvekhez; napellenzõk
gépkocsiba; (gumi)tüskék abroncsokhoz; sportfutómûvek; kor-
mánykerekek; lengéscsillapítók; lengéscsillapító rugók; lökhárí-
tók; tanksapkák gépjármûvekhez; leültetõrugók; torziós tenge-
lyek; tartórugók; lábtartók; szelepek (gép)jármûvekhez; vízhûtõ
gépjármûvekhez; szélvédõk; törlõlapátok (ablaktörlõk).
37 Gépjármûvek javítása és karbantartása.

(111) 184.681 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03373 (220) 2004.08.05.
(732) Reál-Energo Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 37 Építkezések; javítások; valamint szerelési szolgáltatások.
42 Építési terv készítése; építési konzultáció; kutatás és fejlesz-
tési szolgáltatások; szakvélemények készítése mérnöki munkák-
kal kapcsolatban; számítógép-programozás és szoftverfenntartás;
hardver- és szoftverfejlesztés.

(111) 184.682 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03371 (220) 2004.08.05.
(732) DÉLCELL Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok.

(111) 184.683 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03369 (220) 2004.08.05.
(732) UD-VI Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Habó Gábor ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mediterrán építõ- és burkolókövek.

(111) 184.684 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03367 (220) 2004.08.05.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DOCUMENT QUARANTINE
(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.
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) 184.685 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03366 (220) 2004.08.05.
(732) Arlyn Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Guru
(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldségsalá-

ták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sü-
temények, torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszer-
sültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, ma-
lomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák, qui-
che, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, tavaszi
tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-
déglátóipar, önkiszolgáló éttermek.

(111) 184.686 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03365 (220) 2004.08.05.
(732) Arlyn Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldségsalá-
ták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sü-
temények torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszer-
sültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, ma-
lomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák, qui-
che, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, tavaszi
tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-
déglátóipar, önkiszolgáló éttermek.

(111) 184.687 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03363 (220) 2004.08.05.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KOMPI
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(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) 184.688 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03362 (220) 2004.08.05.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 184.689 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03250 (220) 2004.07.27.
(732) Csontos Gábor, Miskolc (HU)
(541) LOCHNESS
(511) 28 Horgászcikkek, horgászeszközök.

(111) 184.690 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03247 (220) 2004.07.26.
(732) Farkas Péter, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek (újságok,
idõszaki lapok), fényképek, papíripari cikkek, matricák.
25 Ingek, pólók, sapkák, kabátok, ruházati kiegészítõ termé-
kek.

(111) 184.691 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02962 (220) 2004.07.07.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 346.178 2004.05.03. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(554)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, cukorkaáruk, jégfris-
sítõ italokhoz és ételekhez, sörbet (fagylalt), kávé alapú italok, ka-
kaó és csokoládé alapú italok, tea alapú italok, aromák italokhoz

az illóolajok kivételével, nádcukor szirup, öntetektõl eltérõ szó-
szok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok,
gyömölcsnektárok, szörpök és más eszenciák italok elõállítására,
sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 184.692 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04373 (220) 2004.10.28.
(732) Szekeres Péter, Váraszó (HU)
(546)

(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 184.693 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04235 (220) 2004.10.18.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Bombonok (cukorkák), cukor, cukoráruk, csokoládé, cso-
koládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák, fondan, cseresznyés
csokoládé.

(111) 184.695 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03246 (220) 2004.07.26.
(732) Quality-Design Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU);
Q20 Oktatói és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.696 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04248 (220) 2004.10.18.
(732) Otthon Trade Kft., Budapest (HU)

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

letek.
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(111) 184.697 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03245 (220) 2004.07.26.
(732) B+B Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) EL-BI
(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.

(111) 184.698 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03095 (220) 2004.07.14.
(732) BIT-Hungary Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(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) 184.699 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03094 (220) 2004.07.14.
(732) Human Network Kft., Budapest (HU)
(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) 184.700 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03085 (220) 2004.07.14.
(732) Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest

(541) SárgaOldalak
(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adat-

bázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, online hirdetõi tevékenység számítógé-
pes hálózaton, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, üzletszer-
vezési és üzletvezetési tanácsadás.

(111) 184.701 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03084 (220) 2004.07.14.
(732) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós ter-
mékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemé-
nyek.

(111) 184.702 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03082 (220) 2004.07.14.
(732) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, kakaó, kakaós termékek,
cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(111) 184.703 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02911 (220) 2004.07.02.
(732) Kálmánné Kaán Zsuzsanna, 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.

(111) 184.704 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02651 (220) 2004.06.10.
(732) Proper-Three Kft., Martfû (HU)
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(546)

(511) 25 Cipõfelsõrész, cipõk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, papu-
csok, szandálok, talpak lábbelihez, tornacipõk.

(111) 184.705 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 01429 (220) 2004.03.29.
(732) Baár János, Budapest (HU)
(740) Kovács Anna Katalin, Budapest

(541) PESTI’S
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 184.706 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 01555 (220) 2004.05.21.
(732) Yu Hua, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Gumicsizma, T-shirt, teniszpóló, pulóver, zokni, cipõ, nap-
ellenzõ, dzseki, sapkák (baseball, nap).
28 Horgászcikk, horgászbot, horgászdamil, horgászorsó, hor-
gászbottartó, kapásjelzõ, mûcsali, merítõháló, horgászszék.

(111) 184.707 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04230 (220) 2004.10.18.
(732) Chen Cai Li, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.708 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04231 (220) 2004.10.18.
(732) „UNIWEB” Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;
számítógépszoftver fenntartása.

(111) 184.709 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04232 (220) 2004.10.18.
(732) Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás.

(111) 184.710 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04234 (220) 2004.10.18.
(732) HELION Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Hulladék-nyilvántartási adatszolgáltató számítógépes prog-
ram.

(111) 184.711 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04378 (220) 2004.10.28.
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, azonnal oldódó kávé, vitaminokkal
dúsított kávé, kapucsínó, kakaó, kakó alapú italok, csokoládé,
csokoládé alapú italok, cukorkák, édességek, jégkrémek, fagyasz-
tott joghurtok, sütemények, gabonatermékek.
32 Alkoholmentes italok.

(111) 184.712 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04252 (220) 2004.10.18.
(732) MY-STREET Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) POTE-MIX
(511) 5 Gyógynövényekbõl készült tabletta, kivéve a száj és fog-

ápoló készítményeket, valamint a fogorvosi célra használt ragasz-
tó és tisztító készítményeket.
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(111) 184.713 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04253 (220) 2004.10.18.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

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

Budapest

(541) LET’S GO
(511) 16 Eldobható papír és/vagy cellulóz anyagú pelenkák.

(111) 184.714 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02980 (220) 2004.07.07.
(732) VOLK Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(111) 184.715 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02988 (220) 2004.07.07.
(732) PLUDI KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; világító-, fû-
tõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító- és szellõztetõberendezé-
sek; fürdõszoba-felszerelések és -kiegészítõk; víz-, gáz-, zuhany-
kabinok, zuhanypanelek.

(111) 184.716 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02998 (220) 2004.07.07.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER

Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) WOW
(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt,

kefir és ezek ízesített változatai.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej
alapú pépek.

(111) 184.717 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 02995 (220) 2004.07.07.
(732) Anhui Forklift Truck Group, Hefei, Anhui (CN)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Villás emelõtargoncák, pótkocsik, villamos jármûvek, ak-
kumulátoros tehergépjármûvek, sebességváltók szárazföldi jár-
mûvekhez, kocsialvázak jármûvekhez.

(111) 184.718 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04095 (220) 2004.10.06.
(732) Budapesti Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Péter Pál, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási
vagy finanszírozási szolgáltatások.

(111) 184.719 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04100 (220) 2004.10.06.
(732) ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

mosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8 Szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók.

(111) 184.720 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04101 (220) 2004.10.06.
(732) Game Heaven Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Halásztelek (HU)

(546)

(511) 9 Csak televíziós vevõkészülékekkel együtt használható játé-
kok; CD-ROM-(kompakt) lemezek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus közlemények [letölthetõ]; hangfelvétel-hordo-
zók; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; hangszóródobozok;
hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó ké-
szülékek; hordozható telefonok; indítókábelek motorokhoz; ká-
belek, elektromos; kézi adó-vevõk; kompakt (CD) lemezjátszók;
kompaktlemezek (audio-video); lemezjátszók; lemezmeghajtók
(számítógépekhez); lézerek, nem gyógyászati használatra; mag-
netofonfej-tisztító szalagok; mágneskártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek (informatika); mechanikus cégtáblák,
cégérek; modemek; monitorok (számítógéphardver); monitorok
(számítógépprogramok); optikai adathordozók; optikai cikkek;
optikai készülékek és eszközök; processzorok (központi adatfel-
dolgozó egységek); rádió antennatornyok; rádiók jármûvekbe; rá-
diókészülékek; sportszemüvegek; számítógépes játékprogramok;
szemellenzõk, szemvédõ ernyõk; személyazonosító kártyák,
mágneses televíziós készülékek; vevõkészülékek (audio-, vi-
deo-); védõsisakok; védõsisakok sporthoz; videojáték-kazetták;
videokamerák; videokazetták; videoképernyõk; videomagnók,
képmagnók; videoszalagok; videotelefonok.

(111) 184.721 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04102 (220) 2004.10.06.
(732) AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ

és Minõsítõ Kft., Gödöllõ (HU)
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(546)

(511) 45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(111) 184.722 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04096 (220) 2004.10.06.
(732) Európai Építõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsgai Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ötvözeteik, fémszerkezetek anyagai,
nyílászárók és vasalatok, hordozható fémszerkezetek, állványok,
vázszerkezetek, acélszerkezetek, fémbõl készült építési anyagok,
fémáruk, kábelek, huzalok, zsaluzatok.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok, nyílászárók, üvegek,
építkezés céljára szolgáló merev, nem fémbõl készült csövek,
hordozható nem fémbõl készült szerkezetek, állványok, vázszer-
kezetek.
37 Építkezés és javítások.

(111) 184.723 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04225 (220) 2004.10.18.
(732) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,

Budapest (HU)
(546)

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

(111) 184.724 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04228 (220) 2004.10.18.
(732) LUXURIATE Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.725 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04242 (220) 2004.10.18.
(732) Soós Krisztián, Budapest (HU)

(541) BIG FAT GREEK EATING
(511) 43 Vendéglátás; élelmezés.

(111) 184.726 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04236 (220) 2004.10.18.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok (cukorkák), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, cso-
koládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák,fondan, cseresznyés
csokoládé.

(111) 184.727 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04371 (220) 2004.10.28.
(732) HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Részvénytársaság,

Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa ügyvéd, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

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

(111) 184.728 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04374 (220) 2004.10.28.
(732) Napkonyha Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 184.729 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 04375 (220) 2004.10.28.
(732) Seven Star Kft., Budapest (HU)

(541) REFREE
(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 184.730 (151) 2006.05.30.
(210) M 04 03558 (220) 2004.08.23.
(732) Büki József, Sukoró (HU)
(740) Gödör István, Budapest
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(541) ECONOSERVE
(511) 35 Pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan);

pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; piaci tanulmá-
nyok; piackutatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; köl-
csön (finanszírozás); könyvvizsgálat; követelésbehajtási ügynök-
ségek.

(111) 184.731 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03630 (220) 2004.08.27.
(732) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(541) SOLVACRYL
(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) 184.732 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03903 (220) 2004.09.20.
(732) Aranybirtok Kft., Budapest (HU)

(541) Harczosok Bora
(511) 33 Borok.

(111) 184.733 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04019 (220) 2004.09.30.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi

Iroda, Ajka

(541) KÕKONYHA
(511) 33 Bor.

(111) 184.734 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04032 (220) 2004.09.30.
(732) Fórián Zsolt, Hajdúhadház (HU);

Fórián Albert, Hajdúhadház (HU)
(541) ALFI
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 184.735 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03631 (220) 2004.08.27.
(732) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(541) AQUATRONICS
(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) 184.736 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04030 (220) 2004.09.30.
(732) Tóth Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FRONTOSA MOTOR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 184.737 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03229 (220) 2004.07.23.
(732) CHEN LIN PING Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.738 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04035 (220) 2004.09.30.
(732) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RiverLoft
(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-

nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, épít-
mények lebontása.

(111) 184.739 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03902 (220) 2004.09.20.
(732) SOLSTAR Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 184.740 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04015 (220) 2004.09.30.
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.
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(111) 184.741 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03896 (220) 2004.09.20.
(732) Gergõ János, Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest

(541) ROCKWELL
(511) 19 Beton.

36 Ingatlanforgalmazás.
37 Építkezés.

(111) 184.742 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03897 (220) 2004.09.20.
(732) LIMIT-WEAR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Norbert ügyvéd, Dr. Varga Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VIOLA SANTI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.743 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03905 (220) 2004.09.20.
(732) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,

Tordas (HU)

(546)

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

(111) 184.744 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04037 (220) 2004.09.30.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 184.745 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03900 (220) 2004.09.20.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
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) 184.746 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03344 (220) 2004.08.04.
(732) Magyar Ház Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; fényképezõgépek, filmkamerák, televíziós
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készülékek, hangfelvétel-hordozók, hanglemezek, hangrögzítõ
szalagok, kompaktlemezek, (audió-videó), videó, videokazetták,
videomagnók, képmagnók, videoszalagok.
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; folyóiratok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; újság-elõfizetések intézése (mások
számára).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(111) 184.747 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04029 (220) 2004.09.30.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok,sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 184.748 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 03341 (220) 2004.08.04.
(732) Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kecskeméti János ügyvéd, Gajdár, Szabó és Kecskeméti

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 184.749 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 02326 (220) 2004.05.17.
(732) Prospero Könyvei Budapest Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Könyvkiadói szolgáltatások.

(111) 184.750 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04036 (220) 2004.09.30.
(732) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, épít-
mények lebontása.

(111) 184.751 (151) 2006.05.31.
(210) M 04 04034 (220) 2004.09.30.
(732) BOKY Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.753 (151) 2006.06.01.
(210) M 04 03251 (220) 1999.01.25.
(732) NextNet Wireless, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
(300) 001053016 1999.01.25. EU
(740) Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NEXTNET
(511) 9 Számítógéphardver és -szoftver rádió-adatátvitelhez.

(111) 184.756 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03211 (220) 2004.07.22.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek; ezen belül sajtok, mozzarella típusú
sajtok.

(111) 184.757 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 01776 (220) 2004.05.20.
(732) REALBA Kft., Szolnok (HU)

(546)

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

(111) 184.758 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03336 (220) 2004.08.03.
(732) RIPCA-VGSZ Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) CASTROL MINTABOLT
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különös tekintettel in-
formációk internetes megjelenítésére, internetes kereskedelemre.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különös tekintettel
kenéstechnika-tanácsadásra.

(111) 184.764 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03032 (220) 2004.07.12.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) Egy okos választás
(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordo-
zók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(111) 184.765 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03040 (220) 2004.07.12.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(541) EJA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-

lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai 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.

(111) 184.767 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03207 (220) 2004.07.22.
(732) Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
(740) dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(546)

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

(111) 184.768 (151) 2006.06.02.
(210) M 04 03208 (220) 2004.07.22.
(732) Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
(740) dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(541) Amanda Smith
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 184.779 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 03337 (220) 2004.08.03.
(732) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(541) ÍZBOMBA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej- és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõporok;
só, mustár; ecet, ízesített mártások; fûszerek; jég.

(111) 184.780 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 03759 (220) 2004.09.07.
(732) Balázs József, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, testnevelési és sportcikkek.

(111) 184.781 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 01757 (220) 2004.04.19.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-
pektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszte-
rek, molinók 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).
41 Kedvezménykatalógus és egészségkatalógus kiadása.
43 Egészséghálózat és kedvezményhálózat kiépítése és mû-
ködtetése.

(111) 184.784 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 00562 (220) 2004.02.10.
(732) MUNDEL Kft., Tatabánya (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Ruhanemû, fehérnemû, ágynemû, szõnyeg mosása, vasalá-
sa, tisztítása, szõrme tisztítása, vegytisztítás.

(111) 184.785 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 01864 (220) 2004.04.23.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, árucikkek dohány-
záshoz, öngyújtók, gyufák.

(111) 184.786 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 02923 (220) 2003.07.04.
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York, N.Y. (US)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GOLF DIGEST
(511) 9 Elektronikus közlemények (letölthetõ) hangfelvétel-hordo-

zók, mágneses adathordozók, optikai adathordozók, hang- és vi-
deokazetták, CD-k, CD-ROM-lemezek, DVD-k.
16 Papír, kartonpapír és ezekbõl készült más osztályba nem so-
rolt termékek, nyomtatott termékek, könyvkötõ anyag; fényké-
pek, papíráru; ragasztók papíráruhoz vagy háztartási célra; mûvé-
szeti anyagok, festékek, ecsetek; írógépek és irodai felszerelések
(kivéve bútort); nevelési és oktatási anyagok (kivéve berendezé-
sek); mûanyagok csomagoláshoz (más osztályba nem sorolt ter-
mékek); nyomdabetûkészlet, nyomótömb.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadásai, online
elektronikus kiadványok szolgáltatása, információs szolgálat a
golf sportra vonatkozóan az összes médiában beleértve az interne-
tet.

(111) 184.787 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 03943 (220) 2003.09.19.
(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(300) 2339169 2003.07.29. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NOW IS GOOD
(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; rádiókészülékek és rádiós berendezések,
így személyhívók és rádiótelefax-készülékek; kódolt kártyák;
pontgyûjtõ kártyák; információk, adatok, képek és hang tárolásá-
ra szolgáló hordozók; számítógépes adathordozók; számítógépes
adatbázisról vagy az internetrõl letölthetõ digitális zene, így
MP3-as weboldalak; digitális személyi asszisztensek (PDA-k);
mûholdvevõ és átjátszó készülékek és eszközök; az internetrõl le-
töltött zene meghallgatására szolgáló készülékek; akkumulátor-
töltõk távközlõ készülékekhez; akkumulátorok; adapterek táv-
közlõ készülékekhez; mobiltelefonok és telepített telefonok; az
internetrõl letölthetõ filmek, video- és audiofelvételek, valamint
grafikus ábrák; televíziókészülékek és televíziós berendezések;
perifériaberendezések televíziókhoz és számítógépekhez; elekt-
romos és elektronikus játékok; számítógépek, beleértve laptopok
és notebookok is; elektronikus határidõnaplók; elektronikus navi-
gációs és helymeghatározó készülékek és eszközök, így globális
helymeghatározó rendszerek; mûholdas navigációs és helymeg-
határozó készülékek és eszközök; asztali és gépkocsiba szerelhetõ
telefonkihangosító egységek; gépkocsiba szerelhetõ telefontar-
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tók; a fent említett termékek alkatrészei és tartozékai; szoftverek;
mobiltelefonra letölthetõ csengõhangok és grafikus ábrák; CD
ROM-ok; online, számítógépes adatbázisról, az internetrõl vagy
más elektronikus hálózatról letölthetõ elektronikus publikációk.

16 Papír, karton, nyomdatermékek, így nyomtatott telefon-
könyvek, név- és címjegyzékek, folyóiratok, idõszaki kiadványok
és egyéb kiadványok; értékesítési helyeken használt anyagok, így
poszterek, kartonból készült széthajtható kártyák, kartonból ké-
szült szórólaptartók; üvegmatricák és háromdimenziós karton-
építmények; fényképek; irodaszerek és irodai papíráruk; íróesz-
közök; irodai kellékek (bútorok kivételével); útmutató és oktató-
anyagok (készülékek kivételével); naptárak; könyvjelzõk; nap-
lók, így asztali határidõnaplók; jegyzetfüzetek és címnyilvántartó
könyvek.
38 Távközlés, mobil és telepített távközlés, valamint távközlés
telefonon, mûholdon, cellarendszerû távközlési rendszeren ke-
resztül; rádiótelefon-, cellarendszerû telefon-rádiótelefax, rádió
személyhívó- és rádiós hírközlõ szolgáltatások; rádióadás továb-
bítása és vétele; távközlõ eszközök, rádió, rádiótelefon és rádióte-
lefax készülékek bérbeadása, haszonbérlete és kölcsönzése; adat-
közlés rádión keresztül, távközlés és mûhold segítségével; tele-
fonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; saját telefonszám biztosításá-
val kapcsolatos szolgáltatások; távközlõ készülékek bérbeadása
azok meghibásodása, elvesztése, ellopása esetén; internetszolgál-
tatások, elsõsorban internet-hozzáférés biztosítása; információk,
(beleértve weboldalakat is}, számítógépprogramok és egyéb ada-
tok távközlése; elektronikus levelezés; egyedi igényeknek megfe-
lelõ kijelzõ képernyõk biztosítása távközlõ készülékekre; telefon-
könyvvel kapcsolatos szolgáltatások; távközlõ készülékekkel
kapcsolatos, helyhez kötött szolgáltatások; WAP-szolgáltatások,
így biztonságos hírközlõ csatorna használata; telefonokkal és táv-
közlõ készülékekkel és eszközökkel összefüggõ, illetve azonosí-
tásukkal kapcsolatos tájékoztatás; telefonkönyvekkel kapcsolatos
szolgáltatások; adatcsere-szolgáltatások; adattovábbítás távköz-
lés útján; televízió- és rádiómûsorok közvetítése, illetve továbbí-
tása; videotex, teletext és képújság-szolgáltatások; üzenetekkel
kapcsolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üzenetfogadás és
üzenettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus kép, videofelvé-
tel, ill. ezek kombinációjának formájában; egységes üzenetekkel
kapcsolatos szolgáltatások; hangposta-szolgáltatások; adatháló-
zat-szolgáltatások; videokonferencia-szolgáltatások; videotele-
fon- szolgáltatások; távközlési kapcsolat biztosítása az internet-
hez, illetve adatbázisokhoz; digitális zenei weboldalakhoz való
hozzáférés biztosítása az interneten; MP3-as weboldalakhoz való
hozzáférés biztosítása az interneten; digitális zene továbbítása
távközlés útján; keresõprogramok üzemeltetése; üzenetek, adatok
és képek számítógéppel segített továbbítása; számítógépes kom-
munikáció; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.

(111) 184.788 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 01590 (220) 2003.04.14.
(732) Nike International, Ltd., Beaverton, Oregon (US)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.789 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 00288 (220) 2003.01.27.
(732) ADM Kao LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Decatur, Illinois (US)
(300) 76/458,431 2002.10.07. US

76/458,432 2002.10.07. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Diétásétel-adalékok és -alkotók ilyen kiegészítõkhöz súly-
csökkenés és súlymegtartás céljára; diétásétel-adalékok és -alko-
tók ilyen kiegészítõkhöz, mint karcsúsító adalékok.
29 Fõzõolajok és -zsírok; étkezési olajok és zsírok; étkezési
olajok és zsírok ételek készítésére használt adalékként.

(111) 184.790 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 04237 (220) 2003.10.09.
(732) Glover Kft., Gödöllõ (HU)
(740) Préda Gábor szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Híradástechnikai és mûholdvevõ berendezések antennák,
erõsáramú, gyengeáramú és koaxiális kábelek, erõsáramú szerel-
vények.

(111) 184.791 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 00705 (220) 2004.02.18.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIMACE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 184.794 (151) 2006.06.06.
(210) M 03 02124 (220) 2003.05.16.
(732) MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI, Adana (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kakaó, pótkávé, mokkakávé, kávépótlók, kávé vagy
kakaó alapú italok; tápióka, szágó; makaróni, húspástétomok,
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olasz metélt tészták; kenyerek, piták, pizzák, waffel (palacsinta);
kekszek, sós kekszek, göngyölt ostyák, tésztafélék, aprósütemé-
nyek, gyümölcslepények, sütemények; lisztbõl készült desszer-
tek; pudingok; méz, méhszurok; ételízesítõk; ketchup, majonéz,
mustár, citromlék, mártások, salátamártások, paradicsommártás,
ecetek, aromás készítmények ételekhez és italokhoz, élesztõ, sü-
tõpor, vanília, fûszerek; bármilyen fajta liszt, búzadara, keményí-
tõ; cukor, porcukor; gyógyteák, jeges teák, zsályatea, hársfatea;
cukrászsütemények, szultánkenyér, fagyasztott joghurt, (cukor-
kaáruk), csokoládék, csokoládétermékek, csokoládéval és édes-
séggel bevont termékek, karácsonyfa-díszítésre alkalmas cukrás-
záruk, csokoládé alapú italok; rágógumi; fagylaltok, fogyasztásra
alkalmas jég; só; rizs, bulgur (fõtt és aprított búza), maláta ételek-
hez; gabonából és lisztbõl készült elõételek, pörkölt kukorica és
búza, pirított vékony burgonyaszeletkék, rizsszemek; gabonape-
hely, zabdara, reggelire fogyasztott készétel, gabonaétel; mártá-
sok.
32 Sörök, preparátumok sörkészítéshez (árpaélesztõ, komlóki-
vonatok sörkészítéshez stb.), sörhöz élesztõ; ásványvíz, szénsa-
vas vizek; ásványvizek, forrásvizek, szódavizek, üdítõitalok; szi-
rupok és más készítmények gyümölcs- és zöldséglevek készítésé-
hez: zöldség- és gyümölcskoncentrátumok és kivonatok; gyü-

mölcsbõl készített italgranulátumok és -porok, must répalé, para-
dicsomlé; szénsavas üdítõitalok: szénsavas italok, kólák, izotóni-
ás italok; szõlõbõl készült szörplé.

(111) 184.795 (151) 2006.06.06.
(210) M 04 01542 (220) 2004.04.05.
(732) Corp-Metz Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár András, Budapest

(541) Haraszthy Vallejo Pincészet
(511) 33 Borok, pezsgõk, pálinkák.

A rovat 356 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 183.869, 184.217,
184.256, 184.257, 184.272, 184.341, 184.347, 184.348,
184.410–184.417, 184.419–184.422, 184.424–184.467,
184.469–184.539, 184.542, 184.545–184.622, 184.625–184.630,
184.632–184.637, 184.639, 184.640, 184.642–184.652,
184.654–184.671, 184.673–184.693, 184.695–184.751, 184.753,
184.756–184.758, 184.764, 184.765, 184.767, 184.768,
184.779–184.781, 184.784–184.791, 184.794, 184.795
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