
(111) 173.560 (151) 2006.07.06.
(210) M 00 04542 (220) 2000.08.30.
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

letek; továbbá elektronikus banki szolgáltatások, nevezetesen
csekkek kiadása több pénznemben és ezek feldolgozása, valamint
tõkeátírási szolgáltatások.

(111) 180.679 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 01987 (220) 2003.05.12.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna ügyvéd, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 184.296 (151) 2006.08.03.
(210) M 03 04125 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

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

Budapest

(541) TRENNART
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok orvosi alkalmazásra, bébiételek; ragtapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 184.869 (151) 2006.06.15.
(210) M 04 02718 (220) 2004.06.16.
(732) dr. Lenkei Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek.
16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).
32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 184.883 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04075 (220) 2004.10.04.
(732) Nagy-Baló András, Budapest (HU)

(541) BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), neve-

lés, tanítás, oktatás, könyvkiadás, filmgyártás, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése.

(111) 184.884 (151) 2006.06.26.
(210) M 04 03979 (220) 2004.09.28.
(732) Felsõoktatás-Szolgáltató Kht., Budapest (HU)
(541) EMBA
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.885 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01427 (220) 2004.03.29.
(732) TIMÁR FOLKLÓR Táncmûvészeti Kft., Budapest (HU)

(541) CSILLAGSZEMÛ TÁNCEGYÜTTES
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenység.

(111) 184.886 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01612 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, 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) 184.887 (151) 2006.06.27.
(210) M 04 02728 (220) 2004.06.16.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati alkalmazásra, bébiételek; ragta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 184.924 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04905 (220) 2004.12.09.
(732) UPINGTON INVESTMENTS LIMITED,

Agioi Omologites (CY)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 184.942 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 01777 (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) 184.943 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 02120 (220) 2004.06.14.
(732) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Vállalkozásélénkítõ Alapítvány Vállalkozói Központ,
Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 36 Vállalkozói inkubátorház-mûködtetés (pénzügyi, illetve in-
gatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenység).
41 Szakmai oktatás, továbbképzés, valamint folyamatos, vál-
lalkozók részére nyújtott szakmai tanácsadás.

(111) 184.944 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03043 (220) 2004.07.12.
(732) New Duett Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen gép-
kocsik karbantartása és javítása, jármûjavítás, jármûjavító mûhe-
lyek, jármûvek karbantartása, lopás elleni riasztók felszerelése és
javítása.

(111) 184.945 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03213 (220) 2004.07.22.
(732) CREEK-SURFING ENTERPRISE Befektetési Holding

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

Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, sportszemüvegek, védõszemüvegek, nap-
szemüvegek, optikai eszközök, fényképészeti, életmentõ és okta-
tóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; fejvédõk és sisa-
kok sportoláshoz, neoprén ruhák és cipõk vízi sportoláshoz, spor-
tolásnál használt védõruhák.
20 Mikroteraszos csúszdák mûanyagból.
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25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, bukósisa-
kok, könyök- és térdvédõk sportolásnál, sporteszközök, meden-
cék, csúszdák, sportolásnál használt csúszólécek, boardok, lecsú-
száshoz használt sporteszközök, játszótéri elemek, mint csúsz-
dák, mászókák, libikókák, hinták.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Szabadtéri fitnesz- és rekreációs park üzemeltetésével kap-
csolatos franchise-rendszer mûködtetése, reklámozás.
39 Utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális tevékenység, szórakoztató és szabadidõ-
park, szabadtéri fitnesz- és rekreációs park üzemeltetése; oktatás,
sportoktatás és szakmai képzés.
43 Élelmezés és vendéglátás.

(111) 184.946 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03339 (220) 2004.08.03.
(732) Józsefvárosi Pékség és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, 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,
sûtõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.

(111) 184.947 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03465 (220) 2004.08.13.
(732) CMDR Bt., Tatabánya (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Torták.

(111) 184.948 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03466 (220) 2004.08.13.
(732) IMEX Filtertechnika Kft., Sopron (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 7 Szûrõk (gépek vagy motorok részei).

(111) 184.949 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03622 (220) 2004.08.26.
(732) „ZEN HÁZ” Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt ügyvéd, Dulin Ügyvédi Iroda, 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.950 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03746 (220) 2004.09.07.
(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
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.
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(111) 184.951 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03748 (220) 2004.09.07.
(732) FÕNIX Rendezvényszervezõ Kht., Debrecen (HU)

(546)

(511) 41 Emberek szórakoztatására, mulattatására és kikapcsolódá-
sára szolgáló zenés, táncos darabok sorozatban történõ fesztivál
jellegû elõadásának megszervezése, lebonyolítása.

(111) 184.952 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03750 (220) 2004.09.07.
(732) Club Service Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila ügyvéd, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 184.953 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03477 (220) 2004.08.13.
(732) C.B.B. Memzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.

(111) 184.957 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03883 (220) 2004.09.17.
(732) Innomed Medical Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek.

(111) 184.958 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03887 (220) 2004.09.17.
(732) Sárospatak Hungária Édesipari Kft., Sárospatak (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládék.

(111) 184.960 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04003 (220) 2004.09.29.
(732) HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és Szolgáltató

Részvénytársaság, Szentes (HU)

(546)

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

(111) 184.961 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04301 (220) 2004.10.21.
(732) Navigátor Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 184.962 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04305 (220) 2004.10.21.
(732) PSLarsson Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Veresegyház (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Egyéb jelzõberendezés és felszerelés.
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(111) 184.963 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04407 (220) 2004.11.03.
(732) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, 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.
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) 184.964 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04408 (220) 2004.11.03.
(732) DUNACENTER BETON Kft., Paks (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Beton; építõelemek betonból; építõelemek nem fémbõl.
21 Grillek; rostélyok.
37 Építés; építési tárgyú információk.
42 Kertészet; kertmûvelés.

(111) 184.965 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04417 (220) 2004.11.03.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, gyümölcszselék,
gyümölcssaláták, joghurtok, zöldségek, kandírozott zöldségek,
zöldségsaláták, zöldségzselék, levek gyümölcsdarabokkal, tej
alapú italok, tejtermékek, tejtermékek gyümölccsel.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, izotóniás italok,
szénsavas italok, gyümölcs- és zöldségitalok, gyümölcslevek,
zöldséglevek, gyümölcsöt és zöldséget is tartalmazó levek, nektá-
rok, gyümölcsnektárok, zöldségnektárok, gyümölcsöt és zöldsé-
get is tartalmazó nektárok, paradicsomlé, szörpök, gyümölcssör-
betek.

(111) 184.966 (151) 2006.06.29.
(210) M 05 01407 (220) 2005.04.18.
(732) AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Tardi Béla, Dr. Tardi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, valamint oktatási csereprogra-
mok.

(111) 184.967 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03338 (220) 2004.08.03.
(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) PRO MINERAL COMPLEX
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblitõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogápoló zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fog-
követ elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és
fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású
rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogak-
hoz, fogsorokhoz, mûfogkapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.
21 Fogkefék; kefegyártáshoz szükséges anyagok; ultrahangos
fogászati protézistisztító készülékek; nem elektromos tisztítóesz-
közök és tisztítóanyagok; a fent említett termékekhez szükséges
alkatrészek és tarozékok; kefék, tartók és adagolók.

(111) 184.968 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03467 (220) 2004.08.13.
(732) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) CATCART
(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.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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) 184.969 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03468 (220) 2004.08.13.
(732) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) H-CUBE
(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.
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).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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) 184.970 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03472 (220) 2004.08.13.
(732) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 184.971 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03474 (220) 2004.08.13.
(732) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kajtár Géza, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

(111) 185.023 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 05059 (220) 2004.12.21.
(732) Koltay Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Zoltán, Dr. Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Ajtónyitó szerkezetek, elektromos távadók, transzmitterek,
távirányító készülékek.

(111) 185.084 (151) 2006.07.12.
(210) M 04 05068 (220) 2004.12.21.
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)

(541) Itt kezdõdik az ENERGIA!
(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 185.088 (151) 2006.07.12.
(210) M 04 04397 (220) 2004.11.02.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(554)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 185.145 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04717 (220) 2004.11.23.
(732) MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Langóné dr. Kádár Éva ügyvéd, Budapest

(541) M-TICKET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

42 Számítógépek programozása, számítástechnikai szolgálta-
tások és konzultáció.

(111) 185.147 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04714 (220) 2004.11.23.
(732) OLYMPOS-TOP Élelmiszeripari Kft., Nyárlõrinc (HU)
(740) dr. Erõs Ákos ügyvéd, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda/Squire,

Sanders & Dempsey L.L.P., Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.150 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04702 (220) 2004.11.23.
(732) Credit Controll Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Követeléskezelés, követelésbehajtás; biztosítások; pénz-
ügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Cégminõsítõ céginformációs szolgáltatás; tudományos és
mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutató-
tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástech-
nikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgáltatá-
sok.

(111) 185.151 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04704 (220) 2004.11.23.
(732) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok, brosúrák, évkönyvek, folyóiratok, kézikönyvek,
kiadványok, könyvek, nyomdai termékek, újságok.
35 Plakáthirdetés, reklám (televíziós, rádiós); újság-elõfizeté-
sek intézése (mások számára).
41 Könyvkiadás.

(111) 185.152 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04705 (220) 2004.11.23.
(732) INFOSCOPE Kft., Debrecen (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) INFOCRYPTO
(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) 185.153 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04706 (220) 2004.11.23.
(732) ARGEON Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.154 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04711 (220) 2004.11.23.
(732) EUROMÉDIA Bt., Budapest (HU)

(541) BRAVO-Sztárok, sztorik... Neked!
(511) 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések

mágneses adathordozók, hanglemezek.

M999

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



16 Papírból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényké-
pek.
35 Raklámozás.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás.

(111) 185.155 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04699 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.157 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04697 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálozatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.

(111) 185.159 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04691 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs narancsos ízû ka-
kaós étbevonattal.

(111) 185.161 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04690 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs kakaós étbevo-
nattal.

(111) 185.163 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04689 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: metélõhagymás ízesítésû füsze-
res puffasztott búza.

(111) 185.164 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04688 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: különleges magyaros ízesítésû
fûszeres puffasztott búza.
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(111) 185.166 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04687 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: sajtos ízesítésû puffasztott búza.

(111) 185.168 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04686 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(111) 185.170 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04685 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott.

(111) 185.171 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04684 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott
köménymagos.

(111) 185.172 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04683 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(111) 185.204 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03475 (220) 2004.08.13.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
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(111) 185.205 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03478 (220) 2004.08.13.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) LEGATO
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 185.206 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03476 (220) 2004.08.13.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LIQUID 8 SYSTEM
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(111) 185.207 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03621 (220) 2004.08.26.
(732) Regõczy Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Szentirmai Endre ügyvéd, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális te-
vékenységek.

(111) 185.208 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03623 (220) 2004.08.26.
(732) Yacht Diamond Watsches Ltd., Road Town/Tortola,

British Virgin Islands (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, 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.

(111) 185.209 (151) 2006.07.04.
(210) M 05 00221 (220) 2005.01.18.
(732) INSIDE Humán Képzési, Fejlesztõ és Tanácsadó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bócz Andrea ügyvéd, Novák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VEZÉRFONAL
(511) 38 Távközlés-rádióadás.

41 Szórakoztatás, szakmai képzés, rádiómûsor-készítés.

(111) 185.210 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04421 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.211 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04420 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) KOMEG
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.212 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04419 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) MITUTOYO
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.213 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04418 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.214 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04405 (220) 2004.11.03.
(732) Geomédia Kiadói Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.215 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04312 (220) 2004.10.21.
(732) HomeGarden Kft., Budapest (HU)

(541) Goodlak Média
(511) 16 Nyomdai termék.

35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés, szórakoztatás.

(111) 185.216 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04311 (220) 2004.10.21.
(732) Stabenfeldt AS, Stavanger (NO)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); szórakoz-
tatás; könyvkiadás.

(111) 185.217 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 01253 (220) 2004.03.22.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 185.218 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03882 (220) 2004.09.17.
(732) Zhang Ying, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.219 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03884 (220) 2004.09.17.
(732) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Hotel Paprika
(511) 43 Szállodai szolgáltatás.

(111) 185.220 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03885 (220) 2004.09.17.
(732) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar.

(111) 185.222 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04008 (220) 2004.09.29.
(732) Barsi Károly, Budapest (HU)
(541) EGÉSZSÉGES ÉS IGAZSÁGOS MAGYAROR-

SZÁGÉRT
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 185.223 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04009 (220) 2004.09.29.
(732) Ávár Tibor, Szombathely (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) GYERTYAVILÁG
(511) 4 Viaszgyertyák, világítóolajok.

21 Üveg; porcelán és fajanszáruk, amelyek más osztályba nem
tartoznak.

(111) 185.224 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04013 (220) 2004.09.29.
(732) Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva ügyvéd, Lõcsei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLD BÉKA DÍJ
(511) 21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.225 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04132 (220) 2004.10.11.
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) CHELO KEBAB
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.226 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04133 (220) 2004.10.11.
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) PRINCE OF PERSIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.227 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04302 (220) 2004.10.21.
(732) We Love Kreatív Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) We Love Laser Dance
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), show-mûsorok, show-mûsorok

szervezése (impresszárió szolgáltatásai), szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, szórakoztatás, zene összeállítása, élõ elõadások
bemutatása.

(111) 185.228 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04310 (220) 2004.10.21.
(732) THEFACESHOP KOREA Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Folyékony kozmetikai készítmények (lotions), különösen
bõrápoláshoz; tápanyagokat tartalmazó krémek; szempillafesté-
kek, szemöldökceruzák; ajakrúzsok; sminkalapozók; tisztítókré-
mek; szilárd púderek, kompaktpúderek.

(111) 185.229 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04996 (220) 2004.12.15.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-
fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 185.230 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04481 (220) 2004.11.08.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) T-Mobile WAPHSHOP
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 185.231 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04995 (220) 2004.12.15.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, tele-
fon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, ál-
lomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 185.232 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04524 (220) 2003.10.29.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai 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 és képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangleme-
zek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobás-
sal mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport, és kulturális
események.

(111) 185.233 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04532 (220) 2003.10.29.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) Nõi Café
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.234 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02560 (220) 2003.06.13.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 185.235 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 01679 (220) 2003.04.17.
(732) Grundtner Marcell, Budapest (HU)
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(546)

(511) 26 Csipkék, csipkés terítõk, kendõk, hímzett szõttesek; egyéb
hímzések.
30 Fûszerek, fûszerkeverékek; méz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek folytatása, különbözõ
áruféleségek összeállítása mások javára.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazási irodai
szolgáltatások.
40 Üvegfújás, üvegkészítés, porcelánkészítés.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, idõleges szállás-
adás.

(111) 185.236 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 00948 (220) 2003.03.06.
(732) Kurt Lewin Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor ügyvéd, Nagy és Szilágyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (a készülékek kivételével); újságok, folyóira-
tok, könyvek, kézikönyvek, hírlevelek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(111) 185.238 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02917 (220) 2003.07.03.
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.

Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)

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

(541) BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGA-
TION

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi
és tudományos kutatás, így klinikai tesztek elvégzése.

(111) 185.239 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04076 (220) 2003.10.01.
(732) Országos Vezetõképzõ Intézet Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti célú kutatás és értékelés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatási tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, jogi szolgáltatások, szakmai konzultációk és tervezés,
információs tanácsadás, pályázatfigyelés, mérnökök értékelési,
becslési, kutatási és szakvéleményezési szolgáltatásai.

(111) 185.240 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02659 (220) 2003.06.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Cimicin
(511) 5 Gyógyszerkészítmények pszichikai és neurovegetatív me-

nopauzális fájdalmak kezelésére.

(111) 185.241 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01113 (220) 2004.03.11.
(732) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU);

ifj. Doránt Vilmos, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések: horgászzsinórok, horgászbotok, hor-
gászorsók.

(111) 185.242 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 05143 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.243 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 05144 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(111) 185.245 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03830 (220) 2004.09.13.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, Kecskeméti 12. sz. Ügyvédi Iroda,

Kecskemét

(541) LEARNING IS SEEING
(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(111) 185.246 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01434 (220) 2004.03.29.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

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

Kft., Budapest

(541) TORGENA
(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) 185.247 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03832 (220) 2004.09.13.
(732) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) A Szólás Szabadsága
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.248 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03940 (220) 2004.09.23.
(732) Illés Média International Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.249 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03941 (220) 2004.09.23.
(732) Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCODON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 185.250 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03943 (220) 2004.09.23.
(732) ISAGRO S.p.A., MILAN (IT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEORAM WG

(511) 1 Mezõgazdaságban, erdõgazdaságban és virágtermesztésben
használt vegyszerek.
5 Herbicidek, peszticidek és fungicidek a háztartásban és me-
zõgazdasági használatra.

(111) 185.251 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04540 (220) 2004.11.12.
(732) FOX rent a car Kft., Tüskevár (HU)
(591)

(511) 32 Malátacefre, malátasör, sörcefre, sörök, árpakivonatok sör
elõállításához.
43 Bár, kantin, büfé, étkezde, kávéház, motelek, panziók, szál-
lodai szolgáltatás, vendéglátóipar, éttermek.

(111) 185.252 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04560 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.253 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04562 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.254 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03671 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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(111) 185.255 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03816 (220) 2004.09.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XPRESS
(511) 29 Tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú készítmények; tejpót-

lók; tejalapú italok; tej alapú és tejszínalapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi élelmiszerekhez; nem tej-
alapú krémezõ; kolbász; hentesáruk; mogyoróvaj, levesek, leves-
koncentrátumok, húsleves, leveskockák, húsleveshez készítmé-
nyek, erõleves.
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
geskávé; kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló-alapú ké-
szítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készít-
mények és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; cukorka-
áru, édességek, cukorka, cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; péksütemények, kenyér, élesztõ, sütemények; kekszek,
cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pu-
dingok; jégkrém, jég, fagyasztott cukrászsütemény, fagyasztott
édesség, fagylaltok, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghur-
tok; kötõanyag jégkrém és/vagy jég és/vagy fagyasztott édesség
és/vagy fagyasztott cukrászsütemény és/vagy fagylalt és/vagy
desszert és/vagy fagyasztott joghurt készítéséhez; méz, mézpót-
lók; reggelizõpelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely-sze-
let, azonnal fogyasztható gabonapehely; gabonapehely-készítmé-
nyek; rizs, tészta, metélt, nudli; rizs, liszt- vagy gabonaalapú élel-
miszerek, azonnal fogyasztható készítmények formájában is; piz-
zák, szendvicsek; tésztaáruk és félkész kelt tészták keveréke,
fûszeres mártások, szójaszósz; ketchup; aromák és fûszerek éte-
lekhez, étkezési fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majo-
néz; mustár; ecet.
32 Sörök; szénsavmentes vizek, habzó vizek vagy szénsavas
vizek, feldolgozott vizek, forrásvizek, ásványvizek, ízesített vi-
zek, gyümölcsízesítésû és gyümölcsalapú vizek, gyümölcs- és
zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódavizek és más alkohol-
mentes italok; szirupok, kivonatok és eszenciák és más készítmé-
nyek alkoholmentes italok (kivéve legfontosabb olajok) készíté-
séhez, tejsavas erjedésû italok; szójaalapú italok; malátaalapú
italok; izotóniás italok; sörbet, kötõanyag sörbet készítéséhez.

(111) 185.256 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03809 (220) 2004.09.13.
(732) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok, szemüvegláncok és -zsinórok.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont termékek; ék-
szerek, bizsuk; órák és más idõmérõ eszközök.
18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek; utazótáskák és
bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok,
nyergek és lószerszámok.
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.

(111) 185.257 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03808 (220) 2004.09.13.
(732) Guangdong Winpard Industry Co., Ltd., Guangdong (CN)

(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Kézitáskák; levéltárcák; iskolatáskák; utazótáskák; koffe-
rek; aktatáskák; bevásárlótáskák; ernyõk; szíjak; hátizsákok.
25 Cipõk; ruházat; sportcipõk; kesztyûk; övek; trikók, pólók
(T-shirt); sporttrikók; kötött ruházat; harisnya, férfidivatáru;
gyermekruházat.

(111) 185.259 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03826 (220) 2004.09.13.
(732) Fu Jin Hui, Budapest (HU)

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

(111) 185.260 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03806 (220) 2004.09.13.
(732) Gruber István, Nyíregyháza (HU); Homonnai Gyöngyike,

Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 185.261 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03824 (220) 2004.09.13.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) COKE STATION
(511) 11 Árusítóautomaták.

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-
tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.
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(111) 185.262 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03937 (220) 2004.09.23.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(541) Sensomato
(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-

termékek, a szívre és keringésre ható gyógyszerek, daganatelle-
nes készítmények, antioxidáns hatású paradicsomkivonat, karoti-
noid.

(111) 185.264 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03938 (220) 2004.09.23.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-
termék, a szívre és a keringésre ható gyógyszerek, daganatellenes
készítmények, halolajkészítmények.

(111) 185.265 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04546 (220) 2004.11.12.
(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-
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) 185.266 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03749 (220) 2004.09.07.
(732) Szilvási és Társa Bt., Kecskemét (HU)

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

tevékenységek.
43 Vendéglátás.

(111) 185.267 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04554 (220) 2004.11.12.
(732) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.268 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03761 (220) 2004.09.07.
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 185.269 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03821 (220) 2004.09.13.
(732) HAND Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, élõ növények és virágok.

(111) 185.270 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03942 (220) 2004.09.23.
(732) Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCOFLEX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 185.271 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03676 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.272 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03677 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.273 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03685 (220) 2004.09.01.
(732) Crystal Nails Kft., Budapest (HU)

(591)

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

(111) 185.274 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04561 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.275 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04563 (220) 2004.11.12.
(732) Kraft Foods Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

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

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, porok és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.276 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03807 (220) 2004.09.13.
(732) Cheng Fanjun, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.278 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03810 (220) 2004.09.13.
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOBRIUM
(511) 5 A központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti készítmé-

nyek.

(111) 185.279 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03819 (220) 2004.09.13.
(732) ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.280 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03817 (220) 2004.09.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÖN KEDVENCE, A MI SZENVEDÉLYÜNK
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(511) 31 Tápanyagok állatok számára, italok kedvtelésbõl tartott ál-
latok részére, kutyaeledelek (kekszfélék), táplálék kedvtelésbõl
tartott állatoknak, táplálékok állatoknak.

(111) 185.281 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03672 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.282 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03686 (220) 2004.09.01.
(732) Horváth István 50%, Budapest (HU);

Landena Austria - Hr. Aigner 25%, Steinach (AT);
Landena Austria - Hr. Dichbauer 25%, Wels (AT)

(546)

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

(111) 185.283 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04897 (220) 2004.12.08.
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(300) 30434819.8/09 2004.06.17. DE
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VIIV
(511) 9 Adatfeldolgozó hardver, számítógépek, számítógéphard-

ver, félvezetõk, mikroprocesszorok és más félvezetõ eszközök,
kommunikációs és hálózati félvezetõk, integrált áramkörök, szá-
mítógépcsipek, számítógép-alaplapok és bõvítõkártyák, mikro-
számítógépek, szoftverrel programozható processzorok, számító-
gépfirmware (fix tárban tárolt információ) és operációs rendszer
szoftver, kommunikációs és hálózati szoftver, vezeték nélküli és
vezetékes modemek, hálózati adapterek, hálózati adapterkártyák.

(111) 185.284 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04550 (220) 2004.11.12.
(732) HALDORÁDÓ TEAM Bt., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) HALDORÁDÓ
(511) 28 Horgászfelszerelések.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; tápanyagok állatok számára, horgászáshoz
szükséges etetõanyagok.

(111) 185.285 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03811 (220) 2004.09.13.
(732) Arima Holding Corp., Grand Turks, Turks-

és Caicos-szigetek (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCARLETT
(511) 7 Konyhai elektromos gépek, szeletelõk, elektromos konzerv-

nyitók, kávédarálók, konyhai robotgépek, keverõk, mixerek, hús-
darálók, porszívók, beleértve szõnyegtisztítók, háztartási elektro-
mos habverõk, gyümölcsfacsarók, gyümölcscentrifugák, elektro-
mos kések, mosogatógépek, mosógépek, varrógépek.
8 Hajsütõ vasak, kések, nem elektromos konzervnyitók, zöld-
ségtisztító kések, darálók, diótörõk (nem nemesfémbõl), asztali
evõeszközök, beleértve kések, villák és kanalak, elektromos és
nem elektromos szakállvágók, borotvák, elektromos borotvák,
elektromos és kézi epilátorok, kötszer-eltávolító gépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, elekt-
romos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, jelzõ-, el-
lenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata árusítók, és szerkezetek érmebedobással mûködõ gé-
pekhez, számológépek, adatfeldolgozó felszerelés és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek, beleértve a kétkarú mérlegek, mérlegek,
elektromos hajsütõk, elektromos vasalók.
10 Masszázskészülékek, beleértve lábmasszírozó készülékek,
epilátorok gyógyászati célokra.
11 Nem elektromos kukták, elektromos ostyasütõk, vízelosztó
berendezés, szûrõk ivóvízhez, vízmelegítõk, ágymelegítõ, grillek
(konyhai felszerelések), sütõberendezések, elektromos készülé-
kek joghurt készítéséhez, légkondicionálók, kávéfõzõ gépek, ká-
véfõzõk, olajradiátorok, fagyasztók, hûtõkamrák, elektromos me-
legítõk cumisüvegekhez, serpenyõk (konyhai felszerelések), sü-
tõk (nem kísérleti célokra), elektromos konyhai edények, tûzhe-
lyek, beleértve gáz- és villanytûzhelyek, ruhaszárító gépek, venti-
látoros fûtõtestek, toasterek, ideértve a szendvicskészítõ és ke-
nyérpirítókat, hajszárítók, olajsütõk, hûtõszekrények, elektromos
vízforralók, ételpárolók, ventilátorok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
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más osztályokba; ékszerek, drágakövek; ébresztõórák, órák,
elektromos órák és karórák.
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 Ruhaszárítók mosáshoz, nadrágvasalók, nem elektromos
kukták (gyorsfõzõ fazekak), vasalódeszkák, fogkefék, beleértve
elektromos fogkefék, (kézi) darálók, edények (nem nemesfém-
bõl), fésûk, háztartási eszközök (nem nemesfémbõl), konyhai
eszközök (nem nemesfémbõl).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi tevékenység.

(111) 185.286 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04544 (220) 2004.11.12.
(732) Fehér Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda; import-ex-
port; ruházati nagykereskedelem; reklámtevékenység.
36 Bankügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák mûködtetése; hitelkártya szolgáltatása;
felszámolói szolgáltatások.

(111) 185.287 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03820 (220) 2004.09.13.
(732) UAB „TIKRAS KELIAS”, Vilnius (LT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NAPOCSKA
(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).
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.288 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03945 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CUTTING MASTER
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.289 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03944 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.291 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03947 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRANIFLAP
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.292 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03825 (220) 2004.09.13.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 11 Árusítóautomaták.
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-
tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.

(111) 185.293 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04635 (220) 2004.11.17.
(732) TELMEX Rt., Szentendre (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.
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(111) 185.294 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04952 (220) 2004.12.13.
(732) KF Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)
(740) dr. Szarvas Péter, Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 185.295 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02902 (220) 2004.07.01.
(732) Pro-Health Inc., Batesville, Arizona (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LIFE PLUS
(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); vitaminok, vitamin-, ásványianyag- és gyógynövényes ki-
egészítõk és diétás étrend-kiegészítõk.
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 és
turmixpor termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; technikai segítség nyújtása nyomtatott
anyagok terjesztése által többszintû (multilevel) marketingháló-
zatok létrehozásával és/vagy mûködtetésével kapcsolatban, és
terjesztési propagandára vonatkozó tanácsadás számos termék,
nevezetesen vitaminok, vitamin- és ásványianyag-kiegészítõk,
diétás étrend-kiegészítõk, valamint kozmetikumok, nevezetesen
hidratálókrémek, folyadékok és zselék és hasonló termékek sze-
mélyes értékesítésével kapcsolatban.

(111) 185.296 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 00280 (220) 2004.01.22.
(732) Accelsiors Kutatásszervezõ és Tanácsadó Szolgáltatási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest

(541) Accelsiors CRO
(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.
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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

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

(111) 185.297 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03774 (220) 2004.09.08.
(732) LG Corp., Seoul (KR)
(300) 41-2004-5039 2004.03.08. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Mobiltelefon és internetkommunikáció, információs ügy-
nökségek online.

(111) 185.298 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 05104 (220) 2004.12.23.
(732) MINNA Tejipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ablak az egészségre
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 185.299 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04809 (220) 2004.11.30.
(732) TORREFAZIONE IONIA S.p.A., Giarre (CT) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Kávégépek.

(111) 185.300 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03492 (220) 2004.08.16.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAGENTA WORLD
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ

(felügyeleti) vagy oktatóberendezések és felszerelések (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); hangok, képek vagy adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gépek által futtatott adathordozók; automata elosztóbe-
rendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomdaipari termékek, fõként bélyeggel ellátott és/vagy
nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok
kivételével).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek tartozékai;
testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
35 Reklámozás és üzletvezetés; adatok gyûjtése és szolgáltatá-
sa; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázis mûködtetése.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezési szolgáltatások; távközlési felszerelések szerelé-
se, fenntartása és javítása.
38 Távközlés; távközlési felszerelések mûködtetése és bérbe-
adása, fõként mûsorszórásra és televíziós célokra; hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása.
39 Szállítás és áruk raktározása.
41 Nevelés; képzés; szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatá-
sok; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; könyvek, idõ-
szaki kiadványok és további nyomtatott anyagok, valamint az ide-
tartozó elektronikus média (beleértve a CD-ROM-ot, valamint
CD-I-t) megjelentetése.
42 Számítógépes programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázishoz való hozzáférési idõ bérbe-
adása; adatfeldolgozó berendezésekkel és számítógépekkel kap-
csolatos bérbeadási szolgáltatások; távközlési felszerelésekkel
kapcsolatos mûszaki tervezõi és tervkészítõi szolgáltatások.

(111) 185.301 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04449 (220) 2004.11.04.
(732) Chen Cheng, Budapest (HU)

(541) C.C.G
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.302 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04139 (220) 2004.10.12.
(732) MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) D&F Diéta és Fitnesz Életmódmagazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 185.303 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02342 (220) 2004.05.17.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

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

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fejbõr-
és hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek; haj-
színezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó to-
alettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; bõrápoló
szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozókészít-
mények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmé-
nyek; szõrtelenítõkészítmények; barnító és naptól védõ készítmé-
nyek; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készítmények;
vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vattarudacs-
kák; kozmetikai lapocskák, törlõk és kendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztítólapkák, törlõk vagy kendõk, szépségmaszkok
és arcpakolások.

(111) 185.304 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04810 (220) 2004.11.30.
(732) Technocraft (Hungary) Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, különösen testnevelési és sportruházat, va-
lamint farmernadrág, kivéve cipõk, kalapáruk.

(111) 185.305 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04800 (220) 2004.11.30.
(732) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 185.306 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04637 (220) 2004.11.17.
(732) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GEVO’s Piros
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs, ezen belül alma.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(111) 185.307 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04965 (220) 2004.12.13.
(732) Bureau International de Médecins Sans Frontiéres,

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

Budapest

(541) Orvosok határok nélkül
(511) 36 Tõkeemelés, adománygyûjtés, pénzügyi támogatás, pénz-

ügyi segélyek humanitárius segélyszolgáltatásoknak és veszély-
ben lévõ és szükséget szenvedõ személyeknek történõ segítség-
nyújtáshoz, valamint gyógyszerek és egészségügyi ellátás bizto-
sítására.
44 Orvosi szolgáltatások, paramediális szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, gyógyszerészeti szolgáltatások, orvosi segítség-
nyújtás veszélyben lévõ és szükséget szenvedõ személyek részé-
re, orvosi humanitárius szolgáltatások, pszichológiai szolgáltatá-
sok.

(111) 185.308 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03773 (220) 2004.09.08.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL KIDS
(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogfényesítõ szerek, fogporok.
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(111) 185.309 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04967 (220) 2004.12.13.
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPUTER ASSOCIATES ADVANTAGE
(511) 9 Számítógépes szoftveralkalmazások fejlesztéséhez, adatfel-

dolgozáshoz és adathozzáféréshez általános üzleti célokra.

(111) 185.310 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04315 (220) 2004.10.22.
(732) Sándor Szandra, Budapest (HU)
(740) dr. Magyar György, Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.311 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04151 (220) 2004.10.12.
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey

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

Budapest

(546)

(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 évjáradékok területén;
nyugdíjalap és nyugdíjterv kezelési szolgáltatások, nevezetesen
mások járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése és alkalmazotti
járadék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és
befektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztri-
búciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és
menedzsmentszolgáltatások; 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 betéti kártya szolgálta-
tások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások; pénz-
ügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ nyújtása
elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzálog-fi-
nanszírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befektetések-
kel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügynökség,
ingatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbefektetési
szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biztosítások
és ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos adminiszt-
rációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; ingatlanbe-
fektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatlanügynöki
franchise-szolgáltatások.

(111) 185.312 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04628 (220) 2004.11.17.
(732) OLDY EXPRESS Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tomori Péter, Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi iroda,

Budapest

(541) Avocado Café, Music Pub & Restaurant
(511) 41 Szórakoztatás; diszkók (szolgáltatásai); éjszakai klubok.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ven-
déglátóipar.

(111) 185.313 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04141 (220) 2004.10.12.
(732) „STRINGS” Szervezési Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.314 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03228 (220) 2004.07.23.
(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.

M1014

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 185.315 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04636 (220) 2004.11.17.
(732) OPERA & PRESS Bt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Audioszalagok, audio-video szalagok, videoszalagok, mag-
netofonszalagok, hangrögzítõ szalagok, audio-video kazetták, vi-
deokazetták, hanglemezek, audio-video lemezek, optikai adat-
hordozók, optikai lemezek, CD-ROM-(kompakt)-lemezek, kom-
paktlemezek (audio-video), DVD-lemezek, hangfelvétel-hordo-
zók, díszítõmágnesek, egéralátétek, elektronikus közlemények
(letölthetõ), hologramok, mozifilmek (exponált), audiovizuális
tanítási eszközök.
41 Szórakoztatás, elõadómûvészek szolgáltatásai, zenekarok
szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, komolyzenei elõadá-
sok, színházi produkciók, show-mûsorok, show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, hangfelvételek kölcsönzése,
rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, internetes szóra-
koztatás, internet alapú hang- és/vagy (mozgó)képszolgáltatás,
videofilmgyártás (ideértve a videokazetta és CD/DVD alapú vi-
deofilmgyártást is), hanglemezgyártás (ideértve a CD és DVD
alapú hanglemezeket is), zene összeállítása, operaestek, gálaes-
tek, zenés kabarék, varieték, bálok, elõadóestek szervezése.

(111) 185.316 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04314 (220) 2004.10.22.
(732) BRITISH CONCEPT Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.317 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04447 (220) 2004.11.04.
(732) TEXWAVE CORP., Calle 34 (PA)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.318 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04959 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.319 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03763 (220) 2004.09.08.
(732) Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó

és Szolgáltató Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások, idõleges
szállásadás.

(111) 185.320 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03061 (220) 2004.07.13.
(732) Adonis Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 185.321 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03062 (220) 2004.07.13.
(732) Makrobiotika Oktató és Szolgáltató Központ Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Biczó Zsuzsa, Biczó és Vadócz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, szakmai képzés.
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(111) 185.322 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04955 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.323 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02899 (220) 2004.07.01.
(732) VISUALPOWER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.324 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04961 (220) 2004.12.13.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(554)

(511) 32 Sörök; energiaitalok, sör alapú energiaitalok; ásványvizek
és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök
és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(111) 185.325 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03231 (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) 185.326 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03225 (220) 2004.07.23.
(732) Krupa György, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 185.327 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03242 (220) 2004.07.23.
(732) PANNONDRINK és MILLENIUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(111) 185.328 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04318 (220) 2004.10.22.
(732) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest
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(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 185.329 (151) 2006.07.10.
(210) M 02 04390 (220) 2002.09.27.
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GREEN GROCER’S
(511) 29 Konzervált, szárított és fõzött zöldség és gyümölcs, lénye-

gében zöldségbõl készült készételek (minden említett termék
mélyfagyasztva is).

(111) 185.330 (151) 2006.07.10.
(210) M 01 00103 (220) 2001.01.04.
(732) Computer Associates Think, Inc., Islandia, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép-szoftverek, így vállalatvezetéssel, információ-
kezeléssel, alkalmazásfejlesztéssel, üzleti alkalmazással és glo-
bális számítógépes hálózattal kapcsolatos szoftverek.
42 Globális számítógépes hálózatra vonatkozó szaktanácsadás.

(111) 185.331 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04625 (220) 2004.11.17.
(732) Costa Café Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó.
43 Vendéglátás.

(111) 185.332 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04455 (220) 2004.11.04.
(732) Sarkadi Endre Csaba, Debrecen (HU)
(546)

(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) 185.333 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04457 (220) 2004.11.04.
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AIRCOL
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és kenõzsí-

rok; üzemanyagok; nem vegyi adalékanyagok üzemanyagokhoz,
kenõanyagokhoz és zsírokhoz; porfelszívó, portalanító és porle-
kötõ termékek; világítóanyagok.

(111) 185.334 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04951 (220) 2004.12.13.
(732) Hong Fan Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Farmerek; farmernadrágok; ruházati cikkek; cipõk; kalap-
áruk.

(111) 185.335 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02418 (220) 2004.05.24.
(732) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft.,

Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(111) 185.336 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03962 (220) 2004.09.27.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
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(541) CHINODIPINE
(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) 185.337 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02861 (220) 2004.06.28.
(732) Your Profile Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Mészáros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(111) 185.338 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02577 (220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Szilvapálinka, szilva alapanyagú szeszes italok.

(111) 185.339 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03968 (220) 2004.09.27.
(732) Avalon Team Kft., Piliscsaba (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(111) 185.340 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03967 (220) 2004.09.27.
(732) Deutsche Telecom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T’KOM
(511) 38 Telekommunikációs szolgáltatások.

(111) 185.342 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04551 (220) 2004.11.12.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.343 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 05099 (220) 2004.12.23.
(732) EuroWeb Internet Szolgáltató Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.344 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03966 (220) 2004.09.27.
(732) COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

(541) VISUAL HOTEL
(511) 9 Számítógépes program.

(111) 185.345 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04958 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Magazinok, revük (idõszaki lapok).

(111) 185.346 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03711 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CHOCA
(511) 30 Tésztaáruk és sütemények, cukrászsütemények, különösen

kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.

(111) 185.347 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04956 (220) 2004.12.13.
(732) Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(111) 185.348 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03706 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SUNNY CANDY
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, kü-

lönösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.

(111) 185.349 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04147 (220) 2004.10.12.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Kártevõmentesítés.

(111) 185.350 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04143 (220) 2004.10.12.
(732) JÁSZ-PLASZTIK Kft., Jászberény (HU)
(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(111) 185.351 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04957 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.352 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04028 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

(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); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 185.353 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03764 (220) 2004.09.08.
(732) Partner’s 2000 Kiállításszervezõ Reklám-

és Marketingtanácsadó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Budapesti 13. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 185.354 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03056 (220) 2004.07.13.
(732) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; távközlési és szórakoztatókészülékek és
-berendezések; interaktív multimédiás készülékek és berendezé-
sek, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülékek és -rend-
szerek; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák; számító-
gépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek számí-
tógépekhez, modemek; mágneses adathordozó lemezek, szala-
gok, kártyák és huzalok; adó-vevõk, vezérlõk; elektronikus játé-
kok; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, csekk-kártya.
35 Reklámozás, hirdetési szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás, információk, tanácsadás, termékek és szolgáltatások
forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevé-
kenység, bolthálózat-mûködtetés, számítógépes és egyéb gépi
adatfeldolgozás, ügyintézés, interneten is; hírközlési digitális in-
formáció gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
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38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, információszolgálta-
tás távközlési ügyekben; hírügynökségi szolgáltatás, mindez in-
terneten keresztül is; távközlési, adatátviteli kapcsolatok, hálóza-
tok létesítése, kezelése, számítógépes távközlési szolgáltatások;
elektronikus postai szolgáltatások.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten kersztül.

(111) 185.355 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04316 (220) 2004.10.22.
(732) Ragonese Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Irma 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) 185.356 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04027 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

(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); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 185.357 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 04749 (220) 2004.11.25.
(732) Kalmár Ferencné, Szeged (HU)
(740) dr. Papp Csaba, Kovács Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 44 Szépségszalon-szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatás,
szépségápolásra és testápolásra vonatkozó információs szolgálta-
tások, emberi bõr- és arcápolásra vonatkozó szakmai tanácsok.

(111) 185.358 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03298 (220) 2004.07.30.
(732) UpperStudio Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM-(kompakt)-lemezek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, kompaktlemezek (audio-video), videokazetták.
16 Albumok, füzetek, jegyek, kártyák, képek, könyvecskék,
füzetek, könyvek, magazinok, revük (idõszaki lapok).
41 Filmgyártás, filmszínházak üzemeltetése, fogadások terve-
zése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy ok-
tatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szer-
vezése, mozifilmek kölcsönzése, online elérhetõ elektronikus
publikációk [nem letölthetõk], rádiós szórakoztatás, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
szerencsejátékok, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
filmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, zene összeállítása.

(111) 185.359 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03573 (220) 2004.08.24.
(732) BIG-SIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dömötör László ügyvéd, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIZÁNC BOUTIQUE
(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.

(111) 185.360 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03700 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SHARKEY
(511) 3 Kozmetikumok, különösen borotválkozás utáni szerek, bo-

rotvahab, borotvakrém, borotvagél, tusoló és habfürdõ; dezodorá-
lószerek személyes használatra, samponok és hajápoló termékek;
fogtisztító szerek, szájvíz.
8 Borotvapenge.
21 Elektromos és nem elektromos fogkefe; fogselyem.

(111) 185.361 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03701 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SEVENA
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek,különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.
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(111) 185.362 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03703 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GREENDE
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(111) 185.363 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03704 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CIRCUSS
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(111) 185.364 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03972 (220) 2004.09.27.
(732) 3ME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; rádiók, kazettás magnók, CD-le-
játszók, hifitornyok, videomagnók, asztali DVD, DVD és egyéb
képlemezek lejátszására szolgáló készülékek, hangszórók, hang-
falak, hangrendszerek, televíziókészülékek, rádiós órák, mágne-
ses adathordozók, hanglemezek, automata elosztó berendezések
és szerkezetek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,
számítógép-alkatrészek, részegységek, kiegészítõk, mobiltele-
fon-alkatrészek, -tartozékok, részegységek, kiegészítõk egyéb
számítástechnikához, illetve mobiltelefonhoz tartozó kiegészí-
tõk.

(111) 185.365 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05047 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOMAD
(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(111) 185.366 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05048 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(111) 185.367 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05049 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokksajt.

(111) 185.368 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03710 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MARTEL
(511) 29 Fogyasztásra kész ételek, élelmiszerek, amelyek nem tar-

toznak más osztályba; kolbászáruk és kolbászkonzervek.

(111) 185.369 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05043 (220) 2004.12.20.
(732) Mózer és Társa Kft., Nemesgulács (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 185.370 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 04747 (220) 2004.11.25.
(732) Lélek Jánosné, Ajka (HU)

(541) Panny Pástétom

M1021

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(511) 29 Laktovegetáriánus zöldségpástétomok; padlizsán-, csillag-
tök-, patisszon-, cukkini-, spárgatökpástétomok, sütõtök fûszeres
pástétom és változatai, sütõtök édes pástétom és fûszerezett válto-
zatai, édes keménysajtpástétom és fûszerezett változatai.

(111) 185.371 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03181 (220) 2004.07.20.
(732) Sebõk László, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, fényképek, folyóiratok, albumok, brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, hírlevelek, kártyák, képregények, könyvek,
könyvecskék, füzetek, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptá-
rak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyomtatványok, posz-
terek, üdvözlõlapok, kártyák.

(111) 185.372 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03963 (220) 2004.09.27.
(732) Geomédia Kiadói Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.373 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03965 (220) 2004.09.27.
(732) InfoMed Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Papír és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari
termékek; könyvek folyóiratok; oktatási eszközök (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; céglevelezés; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; számítógépes nyilvántar-
tások kezelése; hirdetési oldalak készítése.
41 Szakmai képzés; oktatás; akadémiák (oktatás); eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; online elérhetõ,
nem letölthetõ elektronikus publikációk; könyvkiadás; egészség-
védõ klubok; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 185.374 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 02417 (220) 2004.05.24.
(732) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft.,

Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(111) 185.375 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03702 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SALITI
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(111) 185.376 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03705 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BALU
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(111) 185.377 (151) 2006.07.13.
(210) M 02 04081 (220) 2002.09.06.
(732) Szigetország Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.378 (151) 2006.07.13.
(210) M 05 03882 (220) 2005.12.06.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.380 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04612 (220) 2003.11.03.
(732) Concordia Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek;
egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok (cipzárok).

(111) 185.381 (151) 2006.07.24.
(210) M 05 03624 (220) 2004.03.17.
(732) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

(541) A napba öltözött város
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.382 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03453 (220) 2003.08.15.
(732) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) TB
(511) 19 Elõregyártott beton és vasbeton építõelemek.

(111) 185.383 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03815 (220) 2003.09.11.
(732) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 185.384 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 02317 (220) 2003.05.28.
(732) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Novo Nordisk
(511) 5 Gyógyszerkészítmények és anyagok.

10 Orvosi és sebészeti készülékek és eszközök; fecskendõk és
fecskendõtûk orvosi célokra; a felsorolt termékek részei és csatla-
kozó alkatrészei.
42 Számítógép-szolgáltatások, így hozzáférés biztosítása orvo-
si analízis és kezelési adatokhoz; információs technikai tanács-
adási szolgáltatások, beleértve szoftverfejlesztést, -alkalmazást
és -fenntartást (információs rendszeri megoldások).
44 Orvosi tanácsadási szolgáltatások, orvosi, klinikai szolgál-
tatások, orvosi szolgáltatások diabétesz kezelésére és egyéb
gyógyszerekkel kapcsolatban; információs és tanácsadási szol-
gáltatások orvosi feltételek személyes alkalmazására; orvosi ta-
nácsadási szolgáltatások, orvosi, klinikai szolgáltatások, diabé-
teszkészítmények és egyéb gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi
szolgáltatások, információ nyújtása és tanácsadás orvosi feltéte-
lek személyes ismertetésére.

(111) 185.385 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04969 (220) 2003.11.25.
(732) Visontai Mezõgazdasági Szövetkezet, Visonta (HU)

(546)

(511) 33 Borok, cseresznyepálinka, emésztést elõsegítõ italok (tö-
mény italok és likõrök), aperitifek.

(111) 185.386 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03451 (220) 2003.08.15.
(732) VÉPISZ Vegyesipari Építõ- és Szolgáltató Szövetkezet,

Túrricse (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lek-
várok (dzsemek), kompótok; gyümölcskonzervek; tartósított
gyümölcsök; savanyúságok; tartósított zöldségek; zöldségkon-
zervek.

(111) 185.387 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03827 (220) 2003.09.11.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Szín-Erõsítõ
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló ké-

szítmények.
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(111) 185.388 (151) 2006.07.24.
(210) M 04 01801 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOVABEL
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények esztétikai bõrgyógyá-

szati használatra, nevezetesen injektálható gélkészítmények.

(111) 185.391 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04961 (220) 2003.11.25.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; fény-
képek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Újságok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek és eseti lapok
kiadása; könyv- és zenemûkiadás; hang- és videofelvételek és fil-
mek gyártása, ezek kölcsönzése és bérbeadása; nevelés, oktatás,
szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.392 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 05047 (220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.398 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00408 (220) 2006.02.07.
(732) ERSTE Bank Befektetési Rt., Budapest (HU)

(541) I-TRADER
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek - különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befekteté-
si szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés - beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(111) 185.399 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00734 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) LACTINETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.400 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00735 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) SULLACTIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.401 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00736 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) LACTILLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.402 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04944 (220) 2004.12.10.
(732) WAVA Export-Import Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Kazánok tisztítása, javítása; fûtõberendezések felszerelése
és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hûtõberende-
zések üzembe helyezése és javítása.

(111) 185.403 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04781 (220) 2004.11.29.
(732) Lin Lian Fen, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.404 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04782 (220) 2004.11.29.
(732) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt”,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GANZ-GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(111) 185.405 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04783 (220) 2004.11.29.
(732) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt„,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(111) 185.406 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05080 (220) 2004.12.22.
(732) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)

M1024

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(541) Magyar Bazár... nincs szüksége másra
(511) 16 Újságok.

(111) 185.407 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05082 (220) 2004.12.22.
(732) Sóstó-Invest Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) Nyíregyházi Krúdy Karácsony
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 185.408 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05083 (220) 2004.12.22.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.409 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05084 (220) 2004.12.22.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(111) 185.410 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05085 (220) 2004.12.22.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(111) 185.413 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04788 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
(541) Óceán-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(111) 185.414 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04789 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
(541) Queen-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(111) 185.415 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04790 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Takarózzon velünk
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(111) 185.416 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04792 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 185.421 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04780 (220) 2004.11.29.
(732) Harmónia Reformház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda (mások szá-
mára); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; piackutatás; se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; árubemuta-
tás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzle-
ti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzul-
táció; import-export ügynökségek.

(111) 185.422 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04785 (220) 2004.11.29.
(732) LBT Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.430 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04903 (220) 2004.12.08.
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok, számítógépszoftver.
28 Játékok, játékszerek.
32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-
savval dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; így
üdítõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és ször-
pök; sûrítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez,
így ízesített vizek; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek;
üditõitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és szörpök.
41 Szórakoztatási szolgáltatások.

(111) 185.447 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04558 (220) 2004.11.12.
(732) ITPH KFt., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramozás, számítógépszoft-
ver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzése;
számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, számítógépes rendszerelemzés,
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek tervezése.

(111) 185.509 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01063 (220) 2005.03.22.
(732) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.510 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00575 (220) 2005.02.10.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BLC
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(111) 185.514 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01055 (220) 2005.03.22.
(732) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.515 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00715 (220) 2005.02.23.
(732) DunaTec Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Árpád, Kiss és Kiss 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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 185.516 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00207 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.517 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00710 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MONARCHIA SELECTION
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(111) 185.519 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00572 (220) 2005.02.10.
(732) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.520 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00573 (220) 2005.02.10.
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Minden (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) örvény
(511) 7 Porzsákok; felszerelések porszívókhoz, nevezetesen szívó-

fejek, szívócsövek, csõtartók, pótkefék; szûrõk, nevezetesen mo-
tor-, víz-, levegõ-, aktívszén- és pollenszûrõk, amelyek a 7. áru-
osztályba tartoznak.
11 A 11. áruosztályba tartozó szûrõk, nevezetesen zsír-, gõz-
és szagszûrõk.
16 Szemeteszacskók; hulladékzsákok.

(111) 185.521 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00220 (220) 2005.01.17.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyi-
ben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzíté-
sére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-
lékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberende-
zések 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.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szol-
gáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatosan.

(111) 185.522 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00708 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-
holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok,
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, koktélok, körtebor,
likõrök, lõre, csiger, curacao, mézsör.

(111) 185.523 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00721 (220) 2005.02.23.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(300) 50966/2005 2005.02.07. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

ápoló oldatok, fogkrémek, a bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolásá-
ra, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó,
hajszínélénkítõ, hajszõkítõ szerek, hajfestékek és hajszínezõ ké-
szítmények.

(111) 185.524 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00206 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.525 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00910 (220) 2005.03.08.
(732) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
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(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Brumi
(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(111) 185.526 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00905 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 185.527 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00911 (220) 2005.03.08.
(732) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(111) 185.528 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01060 (220) 2005.03.22.
(732) Nagy és Fia Kft., Oroszlány (HU)

(541) NEKTÁRIUM
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 185.529 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00566 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(541) V8 díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(111) 185.530 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00213 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.531 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00209 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.532 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00211 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.533 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00208 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.534 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00210 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.535 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00567 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(541) Hangtrió
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, hangpos-
ta, hangpostafiók, hangposta SMS; három résztvevõs kommuni-
kációs, hang- és adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcso-
latok, hálózatok kezelése.

(111) 185.536 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00568 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(541) Teleperc díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(111) 185.537 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00571 (220) 2005.02.10.
(732) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.538 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01062 (220) 2005.03.22.
(732) Sajtós László, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ adások bemutatása; klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.

(111) 185.539 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00717 (220) 2005.02.23.
(732) „Karmela 2000” Ltd, Bgariaul, Veliko Tarnovo (BG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FAMILIA KARMELA
(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, be-
leértve a kekszeket, süteményeket és ostyákat.

(111) 185.541 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00711 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MONARCHIA
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(111) 185.542 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00714 (220) 2005.02.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.544 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00577 (220) 2005.02.10.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BLS
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(111) 185.546 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04923 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) PATENT CSOPORT

M1029

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség-, mentõk- és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipar, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.547 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04927 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység,õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.548 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04592 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) PIGPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(111) 185.549 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04582 (220) 2004.11.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(111) 185.550 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03327 (220) 2004.07.30.
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-

gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, cikória és cikóriakeverék mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-
temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.

(111) 185.551 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04581 (220) 2004.11.15.
(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
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) 185.552 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04594 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) WEANPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.
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(111) 185.554 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04925 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) DUO PATENT SECURITY
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.555 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05073 (220) 2004.12.21.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

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

(111) 185.556 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04933 (220) 2004.12.09.
(732) MERCK Kft., Budapest (HU)

(541) PAROGEN
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 185.557 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04924 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) SECURITY PATENT KFT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
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dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti-, hírközlési-, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.559 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04926 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezé-
sek, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépíté-
se; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítá-
si és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmé-
nyek máshová nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak fel-
szerelése, a kerítés- és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai, termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépü-
leteket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler szellõzõcsõ és el-
szívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztí-
tás, épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök
és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület
elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vo-
natokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági világítást is.

(111) 185.560 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04593 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) BABYPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(111) 185.561 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04584 (220) 2004.11.15.
(732) MOBILKER’ 2000 Vadászati, Barkácsfelszerelési

és Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.562 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04583 (220) 2004.11.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(111) 185.563 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00988 (220) 2005.03.16.
(732) JC Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Márton, Érd

(546)

(511) 37 Gépkocsik karbantartása és javítása.

(111) 185.566 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01154 (220) 2005.03.29.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)
(541) TOXBOX
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

(111) 185.567 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00471 (220) 2005.02.03.
(732) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(541) HAXSON
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 185.568 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01149 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.569 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00622 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.570 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00987 (220) 2005.03.16.
(732) START Médiaügynökség Kft., Békéscsaba (HU)

(541) START RÁDIÓ
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 185.571 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00977 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.
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(111) 185.572 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01162 (220) 2005.03.29.
(732) SHI TE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.573 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01156 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.574 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01155 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) KISMACKÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.575 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01153 (220) 2005.03.29.
(732) Di Vora Anikó, Dunakeszi (HU)

(541) FAUSTO
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 185.576 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01152 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.577 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01151 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.578 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00990 (220) 2005.03.16.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 185.579 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00989 (220) 2005.03.16.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste Bank HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 185.580 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00979 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(111) 185.581 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00978 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)
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(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(111) 185.582 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00814 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online marketline
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió-, televízió-, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló beren-
dezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása

és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió-
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ
átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculat-tervezése, -készítése, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.583 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00813 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online ADSL
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon-készü-
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lékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás-szolgáltatások; tele-
vízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális in-
formáció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgálta-
tások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-

ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculattervezés, -készítés, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.584 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00807 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TIB
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
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és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.585 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00080 (220) 2005.01.10.
(732) Robert Bosch GmbH, Gerlingen (DE)
(740) dr. Fuglinszky János, Fuglinszky és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Életre tervezve
(511) 7 Elektromotorok, indítóberendezések, starterek motorokhoz

(nem földi jármûvek részére), dinamók, gyújtásberendezések bel-
sõ égésû motorokhoz, izzítógyertyák dízelmotorokhoz, gyújtó-
gyertyák belsõ égésû motorokhoz, lambdaszondák, gyújtáselosz-
tók, gyújtó transzformátorok, gyújtógyertya-csatlakozók belsõ
égésû motorokhoz, üzemanyag-befecskendezõ szivattyú, üzem-
anyag-szivattyúk, fordulatszám-szabályozók, sebességszabályo-
zók gépekhez és motorokhoz; befecskendezõ porlasztók és fúvó-

katartók; szelepek, üzemanyagszûrõk, olajszûrõk, légszûrõk,
olajszivattyúk, hidraulikahengerek, hidraulikamotorok, hidrauli-
kaszelepek, hidraulikatartályok, hidraulikaszûrõk, szervokor-
mánymûvek, sûrített levegõs fékek, sûrített levegõs berendezé-
sek, úgymint légkompresszorok, sûrítettlevegõ-tartályok, vezér-
szelepek, légszelepek; kipufogógáz-turbó feltöltõk, elektromos
vezérlõberendezések gyártástechnológiához, elektromos ellenál-
lások hegesztõrendszerekhez, szervomeghajtások, robotvezérlé-
sek; automatikus összeszerelõ berendezések gyártástechnológiák
moduláris elemei beleértve munkahelyi berendezéseket, munka-
asztalokat, munkapadokat, gépfelfogó elemeket, biztonsági és vé-
dõberendezéseket, billenõ jellegû munkahelyeket, emelõberen-
dezéseket, asztali préseket, anyagtovábbító és anyagrendszerezõ
rendszereket, úgymint szállítószalagok és szállítóláncok, rázó-
adagolók, billentõszerkezetek, programozható elektromos beren-
dezések beleértve megfogó egységeket és az egykarú robotokat;
sorjátlanító gépek (mechanikus, hõhatású és elektrokémiai hatá-
sú); csomagológépek; elektromos kéziszerszámok és ezek csatla-
koztató eszközei, elektromos kertgondozó berendezések, úgy-
mint sövényvágók, fûvágók, fûnyírók (kézi, akkumulátoros), sze-
gélyvágók, aprítók, szivattyú, magasnyomású tisztítógépek,
elektromos konyhai berendezések és tartozékok, mosogatógépek,
mosógépek, vákuumtisztítók, villanyvasalók; tartozékok és alkat-
részek a fenti árukhoz.

9 Elektromos és elektronikus mérõ és ellenõrzõ-berendezé-
sek; elektromos és elektronikus vezérlõegységek; jelek, adatok,
képek, hangok, elektromos és elektromágneses adathordozók fel-
vételére, szabályozására, feldolgozására, továbbítására, vételére
és jelzésére szolgáló berendezések, videokamerák, monitorok,
hangszórók, rádiókhoz és televízió-vevõkészülékekhez antennák,
távbeszélõ készülékek, gépjármûantennák, hordozható rádiótele-
fonok, autótelefonok; riasztórendszerek; földi, légi és tengeri jár-
mûvek helymeghatározására és navigálására alkalmas berendezé-
sek, nagyfrekvenciájú generátorok, energiaellátó tápegységek,
elektromos szûrõk, félvezetõ alkatrészek, optoelektronikus alkat-
részek, nyomtatott, maratott és beültetett áramkörök, integrált
áramkörök, relék, biztosítékok, vezetékek elektromos és elektro-
nikus optikai jelekhez, kábelcsatlakozók, elektromos kapcsolók,
elektronikus fényszóró-beállítók, villanymotorok, érzékelõk, de-
tektorok, kapcsolóberendezések/kapcsolószekrények, napelemek
és napgenerátorok; gépjármû-diagnosztikai berendezések, úgy-
mint emisszióvizsgálók, durvaszemcse-vizsgálók, fékmûködés-
vizsgálók, diagnosztikai berendezések szimulációkhoz, motor-
teszterek, befecskendezõ szivattyúk mûhely vizsgálatához szük-
séges berendezések, indítóberendezések és dinamók; akkumulá-
torok, töltõkészülékek, akkumulátorteszterek, erõsítõk, transzfor-
mátorok, kábeldobok, elektromos és elektronikus távolságmérõk,
magasságmérõk, szögeltérésmérõk, elhajlásmérõk, fém és más
anyagok érzékelésére szolgáló berendezések; öntözésvezérlõ szá-
mítógépek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
11 Fûtõ-, fõzõ-, sütõ-, melegítõ- és hûtõberendezés; gázgyújtó
elektród/gyújtócsapok, helyzetjelzõ lámpák és egyéb lámpák, be-
leértve a jármûvek lámpáit; hûtõberendezések/hûtõszekrények;
szellõzõrendszerek; hajszárítók, kávéfõzõk, szárítógépek, pörkö-
lõk; sütõkemencék; elektromos tojásfõzõk, kenyérpirítók; lég-
kondicionáló rendszerek; megfigyelõ- és ellenõrzõ berendezések
gázfûtéshez; vízvezetékes oltóberendezések és az ehhez tartozó
szórófejek, valamint csatlakozóegységek; sprinkler-berendezé-
sek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
12 Gépjármûbe szerelhetõ védõrendszerek, úgymint biztonsá-
giöv-feszítõk, légzsákok és érzékelõk, indítóberendezések belsõ
égésû motorokhoz, fagymentesítõ rendszerek szélvédõkhöz, szer-
vofékek és sûrített levegõs fékek földi és légi jármûvekhez, blok-
kolásgátló rendszerek, keréktapadást vezérlõ rendszerek, sebes-
ségváltó vezérlõmûvek; jármûdinamikai vezérlõrendszerek; ab-
laktörlõk, hidraulikus kormánymûvek földi, légi és tengeri jármû-
vekhez; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
37 Gépjármûvek alkatrészei és tartozékai beépítése, karbantar-
tása és szerelése, autórádió-rendszerek, rádiótelefonok, háztartási
és konyhai berendezések elektromos generátorai, rádió- és televí-
zió-rendszerek, egészségügyi berendezések, hûtõ és légkondicio-
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náló rendszerek és berendezései; a motorsport szervezetek gépjár-
mûvei karbantartása és nagyjavítása.
38 Távközlési szolgáltatás, hang-, adat- és képtovábbítás szate-
litek útján; épületek és létesítmények figyelése zárt láncú ipari
tv-kamerával.
41 Harmadik személyek oktatása és betanítása az elektromos
és elektronikus technológia területén.
42 Építés, szerelés, tervezés, szaktanácsadás; programkészítés
és alkalmazás az adatfeldolgozás területén; számítások készítése
harmadik fél részére; fejlesztési, kutatási és tesztszerzõdések
megvalósítása, mûszaki konzultáció és szakértõi tevékenység.

(111) 185.586 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01163 (220) 2005.03.29.
(732) MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS

E INDUSTRIALES, S.A., Barbera del Valles, Barcelona (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Mosodai szolgáltatások, valamint felmosó-, illetve mosoga-
tórongyok, szõnyegek és portörlõ rongyok feldolgozása; ipari
mosóüzem.

(111) 185.587 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01159 (220) 2005.03.29.
(732) W-GO 2004 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(541) PERLA BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓ

KÖZPONT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése, ke-
reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, kö-
zönségszolgálat, közvélemény-kutatás, rádiós reklámozás, reklá-
mozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ingatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, vagyonkezelés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakozta-
tás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), éjszakai
klubok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendég-
látóipar, éttermek.

(111) 185.588 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01157 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.589 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00629 (220) 2005.02.16.
(732) Tápai István, Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 35 Hirdetés.

(111) 185.590 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00466 (220) 2005.02.03.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

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

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

(111) 185.591 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00467 (220) 2005.02.03.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

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

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

(111) 185.592 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00630 (220) 2005.02.16.
(732) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

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

(111) 185.593 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00633 (220) 2005.02.16.
(732) OY VERMAN AB, Järvenpää (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(111) 185.594 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00085 (220) 2005.01.10.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(541) ....mert egészsége mindennél fontosabb!
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok, diétás élelmiszerek; gyógy-

italok, gyógynövények; pasztillák, szõlõcukor; vitaminkészítmé-
nyek, ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
30 Élesztõpirula, ételízesítõ; édesítõszerek (természetes), cu-
kor, csokoládé; cukorkaáruk; kétszersültek, kekszek; sütésre szol-
gáló anyagok; árpa, rizs, ánizsmag; zabpehely, zab alapú ételek;
vadon élõ fûszernövények, fûszerkeverékek, konyhasó; szója,
szószok, tésztafélék; malomipari termékek, étkezési lisztek; liszt-
tartalmú ételek, kukoricapehely; ízesítõszerek; gabonakészítmé-
nyek; fûszerek, ízesítõk.
32 Alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok;
eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok;
készítmények italok elõállításához; pasztillák szénsavas italok-
hoz, porok szénsavas italokhoz; zöldséglevek (italokhoz).

(111) 185.595 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00288 (220) 2005.01.21.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CHIRA
(511) 30 Édes, kenyérre kenhetõ készítmények, amelyek ezen osz-

tályba tartoznak, különösen méz- és/vagy melaszszirup és/vagy
csokoládé alapon.

(111) 185.596 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00472 (220) 2005.02.03.
(732) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek.

(111) 185.597 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00303 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.598 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00795 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Áruház
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-

hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
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timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.

(111) 185.599 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00799 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kombi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére

(111) 185.608 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00465 (220) 2005.02.03.
(732) MELOTRADE 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.
38 Távközlés.

(111) 185.609 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00798 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Böngészõ
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
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sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhí-
vó-szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.610 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00625 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.611 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00476 (220) 2005.02.03.
(732) Allianz Aktiengesellschaft, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ALLIANZ.A VALÓSÁG PILLANATA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, ingatlanokkal kap-

csolatos szolgáltatások és valutaügylet-szolgáltatások.

(111) 185.612 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00623 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.613 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00626 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.614 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00824 (220) 2005.03.01.
(732) Mura Imre, Budapest (HU)

(541) KONYHAMESTER
(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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.615 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00819 (220) 2005.03.01.
(732) Erõs Zsolt Lajos, Landskrona (SE)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 185.616 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00815 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online adatpark
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió-, televízió-, in-
teraktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikro-
számítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ

átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sport információs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculattervezése, -készítése, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.617 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00812 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Hobbi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóbe-
rendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; vil-
lamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
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rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.618 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00811 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Mindenkinet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóbe-
rendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; vil-
lamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-

M1044

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.619 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00810 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Otthon
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-

rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videoájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.620 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00806 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Internet Biztonság
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló beren-
dezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, -fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.621 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00804 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TDSL Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
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35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ-átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép
állomások és hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági
tesztelés, elemzés; számítógép programok kidolgozása, fejleszté-
se; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes prog-
ramok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés szol-
gáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.622 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00802 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TDSL Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
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41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.623 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00800 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberende-
zések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szoilgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.624 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00474 (220) 2005.02.03.
(732) Armin Wiedemann GmbH, Bécs (AT)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 37 Cipõjavítás; akkumulátorregenerálás; festékpatron- és fes-
tékkazetta-töltés másológépekhez; tintapatron és lézerkazet-
ta-(toner) töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás; élezés; gravírozás; bélyegzõkészítés.

(111) 185.625 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00801 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;

adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(541) T-Online Fotoservice
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberende-
zések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
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részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyag rendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhí-
vó-szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés

szolgáltatások, honlap- és arculattervezés, készítés, mûködtetés
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.
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(541) T-Online Kábelnet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép
állomások és hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások tele-
pítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítá-
sa; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és be-
rendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki
tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki

M1050

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerver- használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.628 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00809 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Play
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.

16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúra szolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.629 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 01150 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.631 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00090 (220) 2005.01.10.
(732) Takács Julianna, Debrecen (HU)
(541) ÉLD AZ ÉLETED!
(511) 28 Játékok, játékszerek, társasjátékok.

(111) 185.632 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00624 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.633 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00477 (220) 2005.02.03.
(732) The Cartoon Network LP, LLLP (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 9 Audio és video analóg és digitális felvételek szalagon, leme-
zen, DVD-n, CD-n, kazettán vagy más felvevõeszközön; mozgó-

képfilmek; televíziós, kábeltelevíziós, digitális televíziós vagy
mûholdas televíziós sugárzásra vagy színházi megnézésre; hang,
videó, adat és kép felvételére, gyártására, vágására, sokszorosítá-
sára és továbbítására szolgáló berendezések; hangkazetta, CD-le-
játszók és DVD-lejátszók és felvevõk; rádiók, televíziók; számí-
tógépek, notebook számítógépek, elektronikus szkennerek; szá-
mítógépes memóriakártyák és meghajtók; számítógépes szoftver,
fényképezõgépek, filmek fényképezéshez; telefonok és személy-
hívók; PDA; elektronikus elõjegyzési naplók; elektronikus köny-
vek; számítógépes és videojáték-programok, -berendezések és
-szoftverek; memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játék-
felszerelések, nevezetesen számítógépes társasjátékok egysége-
ként árult lemezek; számítógépek; egéralátétek; optikai eszközök,
ideértve a távcsöveket, teleszkópokat, periszkópokat, mikroszkó-
pokat, nagyítólencséket és nagyítóüvegeket, prizmákat, napszem-
üvegeket és szemüvegeket; fény, hang, hosszúság, magasság, se-
besség, folyadékáramlás, hõmérséklet, nedvességtartalom, nyo-
más, súly, térfogat, mélység, mágnesesség, elektromosság, felszí-
ni jellemzõk, adatok és képek mérésére, jelzésére, ellenõrzésére
és elemzésére szolgáló berendezések; vonalzók, iránytûk, mérle-
gek, díszmágnesek, mágnesek, elemek; kódolt kártyák; hordoz-
ható karaoke lejátszók; mûsoros hangszalagok és könyvek; szá-
mítógépes programok, nevezetesen szoftvert összekötõ digitális
video- és hangeszközök globális számítógépes információs háló-
zathoz; kódolt mágneskártyák, beleértve kulcskártyákat, telefon-
kártyákat, hitelkártyákat, fizetõkártyákat, készpénzkártyákat,
azonosító és biztonsági kártyákat; különféle fogyasztói elektroni-
ka; valamint a fent említett áruk részei és kiegészítõi.

16 Papír és papíráruk; kartonpapír és kartonpapírból készült
árucikkek; nyomdatermékek, beleértve könyveket, folyóiratokat,
hírleveleket; karikatúrák, poszterek, fényképek, térképek, év-
könyvek, naptárak, írószerek, levélpapír- és borítékszettek; leve-
lezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõkártyák, üdvözlõlapok,
értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzetfüzetek, vonalzók, albu-
mok, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ- és papírlapokat
összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregények, em-
lékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüzetek, vázlat-
füzetek, beragasztóalbumok, képzõmûvészeti alapanyagok, így
vászon rajzfüzeket, festékek, ecsetek; agyag; tûzõgépek, radírok,
ceruzahegyezõk, tollak, ceruzák, szövegkiemelõk, zsírkréták, je-
lölõ íróeszközök, táblakréták; tolltartók, papírnehezékek; irodai
kellékek; iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó
matricák, lehúzható matricák, montázsok, csereberekártyák; pa-
pírkalapok, papírszalvéták; ajándékcsomagoló tasakok, ajándék-
csomagoló anyagok, papírmasnik, papírból készült tortadíszek,
papír asztalterítõk, papírból készült asztali dekorációk, papírból
készült edényalátétek; könyvtámaszok.
25 Férfi, nõi és gyermekruházat, így ingek, rövid ujjú pólók,
hosszú ujjú pólók, joggingok, hosszúnadrágok, alsónadrágok, rö-
vidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, síoverallok, nyakkendõk, köntö-
sök, kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pi-
zsama, nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk,
szandálok, házicipõk, papucszoknik, fürdõruházat, valamint jel-
mezek és halloweenre való öltözékek és álarcok.
28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek; mozgó
figurák és ezek tartozékaik, plüssjákékok, léggömbök, fürdõszo-
bai játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, kártyajátékokhoz
tartozó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármû-
vek, babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek,
kellékek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi tár-
sasjátékokhoz, célbadobó játékok, önállóan mûködtethetõ video-
kijelzõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördesz-
kák, jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, fut-
ball-labdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlab-
dák, baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra
úszódeszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörf-
deszkák, úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvár-
felszerelés, játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, ba-
babútorok, babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó
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figurák; babzsák babák; építõjátékok; játék rádió-adóvevõ; gör-
deszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és lapátok; kis-
ágyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.
38 Hírközlés; televízió, kábeltelevíziós, digitális televízió, mû-
holdas televízió-mûsor és rádiómûsor közvetítése; integrált digi-
tális környezethez való távközlési hozzáférés biztosítása bizton-
ságos széllessávú számítógépes hálózat formájában mozifilmek,
televíziós és egyéb médiatartalmak készítésére, forgalmazására,
átvitelére és kezelésére.

(111) 185.634 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00307 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.635 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00302 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.636 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00634 (220) 2005.02.16.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 185.637 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00796 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Partnex
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;

nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.638 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00297 (220) 2005.01.21.
(732) PerDormire Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(111) 185.639 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00789 (220) 2005.03.01.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Pappas Auto
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 185.640 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00790 (220) 2005.03.01.
(732) Vánkos Rita, Piliscsaba (HU)

(541) MONÓ MANÓ ZENEKAR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.642 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00631 (220) 2005.02.16.
(732) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

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

(111) 185.644 (151) 2006.08.02.
(210) M 04 04211 (220) 2004.10.14.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY KÉKFEHÉR
(511) 29 Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(111) 185.645 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00293 (220) 2005.01.21.
(732) MACHALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; konyhai eszközök, konyhai edénykészletek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(111) 185.648 (151) 2006.08.02.
(210) M 06 00717 (220) 2006.03.01.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) BONOSSA
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 185.649 (151) 2006.08.02.
(210) M 06 00716 (220) 2006.03.01.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) POLLEZIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 185.668 (151) 2006.08.03.
(210) M 06 00457 (220) 2006.02.09.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.669 (151) 2006.08.03.
(210) M 06 00628 (220) 2006.02.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) LEVOZIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 185.670 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 03728 (220) 2004.09.03.
(732) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) ENERGY 3
(511) 3 Száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai ké-

szítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõ-
zésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fog-
krémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó zselék, fluor tartalmú
zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszí-
nezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogtisztító porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó
zselék, fluor tartalmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító
porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmé-
nyek a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótablet-
ták, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz, fog-
sorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó szerek,
fogragasztó porok.
10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek
és eszközök, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai áru-
cikkek; sebészeti varratanyagok.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; ultrahangos fogászati protézistisztító készülékek; nem
elektromos tisztítóeszközök és tisztítóanyagok; a fent említett ter-
mékekhez szükséges alkatrészek és tartozékok; kefék, tartók és
adagolók.

(111) 185.671 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 03310 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PLEASURE
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapapír, pipák,

cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemes-
fémbõl), dohányzacskók, öngyújtók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak
(nem nemesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 185.672 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 02852 (220) 2004.06.28.
(732) EVENT SERVICE Marketing és Reklám Kft.,

Szentendre (HU); COIMBRA Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Pomáz (HU)

(740) dr. Szabó Gyula ügyvéd, Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 185.676 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00126 (220) 2005.01.13.
(732) ROXER-HD BTL Rendezvényszervezõ Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

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

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

(111) 185.677 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00536 (220) 2005.02.08.
(732) dr. Hubay Gyula, Törökbálint (HU)

(546)

(511) 16 Fatartalmú papír, karton, levélpapír, másolópapír, papír-
áruk, sokszorosítható papírok.
35 Piackutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, sza-
badtéri hirdetések, üzletszervezési tanácsadás.
37 Ablaktisztítás, fertõtlenítés, külsõ és belsõ festés, tisztító-
szerek kölcsönzése, vegytisztítás.
39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármû-
kölcsönzés, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, személy-
szállítás, utasszállítás, áruk csomagolása, áruk raktározása.
41 Fogadások tervezése, oktatás, kongresszusok szervezése,
oktatási tárgyú információk, óvodák (nevelés), pályaválasztási ta-
nácsadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Kávéházak, óvodák, panziók, szállodák, szállodai szolgálta-
tók, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.678 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00174 (220) 2005.01.13.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(300) 2004-36920 2004.08.12. KR

2004-26049 2004.12.02. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Elektromos háztartási
robotgépek; elektromos háztartási keverõgépek; mosogatógépek;
mosógépek; porszívók; elektromos takarítógépek; elektromos ke-
fék; háztartási darálók; forgó kompresszorok; egyenáramú gene-
rátorok.
9 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Videokamerák; video-
magnók; DVD-lejátszók; digitális televíziók; televíziókészülé-
kek; számítógépek; videotelefonok; videolemez lejátszók; telefo-
nok; hordozható hírközlõ készülékek; PDA-k; digitális televízió-
záshoz való egységek (set-top box).
11 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Edényfertõtlenítõ ké-
szülékek; gáztûzhelyek; fagyasztók; légkondicionáló berendezé-
sek; légtisztító készülékek; fénycsövek; légnedvesítõ berendezé-
sek; hûtõszekrények; mikrohullámú sütõk; elektromos vízforra-
lók.
38 2004. december 2-ai elsõbbséggel: Hírközlés celluláris tele-
fonon; adatközlés; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt
hálózaton (VAN) történõ hírközlés; hírközléssel kapcsolatos ügy-
letek; hírközlés száloptikás hálózaton keresztül; kommunikáció
számítógép- terminálon keresztül; távképernyõs kommunikáció;
kábeltelevíziós mûsorközvetítés; távközlési berendezések bérbe-
adása.

(111) 185.679 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00176 (220) 2005.01.13.
(732) Janis Berzins, Riga (LT); Zane Berzina, Riga (LV)
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(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; szépségápolási és testápoló készítmények; illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, masszázsolajok nem orvo-
si célokra; kozmetikai készítmények fürdõhöz, fürdõsók nem
orvosi használatra; samponok.
16 Nyomtatványok; naptárak, jegyzettömbök, üdvözlõkár-
tyák; csomagolódobozok.
35 Szappanok, szépségápolási és testápoló készítmények, illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények
fürdõhöz, samponok, nyomtatványok, naptárak, jegyzettömbök,
üdvözlõkártyák, csomagolódobozok kereskedelmi forgalmazása;
különbözõ áruk mások részére történõ összegyûjtése (azok szállí-
tását kivéve) fogyasztók részére annak lehetõvé tételére, hogy
ezeket az árukat megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák.

(111) 185.680 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00166 (220) 2005.01.13.
(732) Bringapont Kft., Egervár (HU)

(546)

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

(111) 185.681 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00165 (220) 2005.01.13.
(732) Verpelét Nagyközség Önkormányzat, Verpelét (HU)
(541) A BOR ÉS A NÓTA FALUJA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.682 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00164 (220) 2005.01.13.
(732) Herba SM Kereskedelmi Kft., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A TERMÉSZET GYÖNGYE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 185.683 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00135 (220) 2005.01.13.
(732) Szente Zsolt, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezé-
sek és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.684 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00134 (220) 2005.01.13.
(732) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.685 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00133 (220) 2005.01.13.
(732) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZAMOS MARCIPÁN LIKÕR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.686 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00132 (220) 2005.01.13.
(732) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Itthon otthon van
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.687 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00129 (220) 2005.01.13.
(732) Európai Párbeszéd Alapítvány, Budapest (HU)

(541) PÁRBESZÉD AKADÉMIA
(511) 41 Nevelés; oktatások; szakmai képzések; kulturális tevékeny-

ségek.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása.

(111) 185.688 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00171 (220) 2005.01.13.
(732) TESCO-Global Áruházak Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs

(546)

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

(111) 185.689 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00170 (220) 2005.01.13.
(732) TESCO-Global Áruházak Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs
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(546)

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

(111) 185.690 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00371 (220) 2005.01.26.
(732) Pólya Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.691 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00389 (220) 2005.01.26.
(732) DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.,

Dömsöd (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOVIT
(511) 28 Csalétkek horgászathoz.

31 Takarmány, takarmányadalékok nem gyógyászati célra,
táplálékok állatoknak, madáreledelek, mész állati takarmányhoz,
erõsítõ takarmány állatoknak, takarmányízesítõk, takarmányki-
egészítõk.

(111) 185.692 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00390 (220) 2005.01.26.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) CHEVROLET SPARK
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészeik.

(111) 185.710 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00546 (220) 2005.02.08.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) DELCO
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

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

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, opatikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ- és oktatóberende-
zések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbí-
tására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.

(111) 185.711 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00545 (220) 2005.02.08.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BAMBOOCHA
(511) 32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-

savval dúsított vizek; és egyéb alkoholmentes italok, beleértve
üdítõitalokat, energiaitalokat és sportitalokat; gyümölcsitalok és
szörpök; sûrítmények, szirupok, koncentrátumok és porok italok
készítéséhez, így illatosított vizek, ásványvizek és szénsavval dú-
sított vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsita-
lok és levek.

(111) 185.712 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00544 (220) 2005.02.08.
(732) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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.

(111) 185.742 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 01376 (220) 2004.03.25.
(732) Lenteam Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

(111) 185.743 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 01375 (220) 2004.03.25.
(732) Lenteam Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

A rovat 400 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 173.560, 180.679,
184.296, 184.869, 184.883–184.887, 184.924, 184.942–184.953,
184.957, 184.958, 184.960–184.971, 185.023, 185.084, 185.088,
185.145, 185.147, 185.150–185.155, 185.157, 185.159, 185.161,
185.163, 185.164, 185.166, 185.168, 185.170–185.172,
185.204–185.220, 185.222–185.236, 185.238–185.243,
185.245–185.257, 185.259–185.262, 185.264–185.276,
185.278–185.289, 185.291–185.340, 185.342–185.378,
185.380–185.388, 185.391, 185.392, 185.398–185.410,
185.413–185.416, 185.421, 185.422, 185.430, 185.447, 185.509,
185.510, 185.514–185.517, 185.519–185.539, 185.541, 185.542,
185.544, 185.546–185.552, 185.554–185.557, 185.559–185.563,
185.566–185.599, 185.608–185.629, 185.631–185.640, 185.642,
185.644, 185.645, 185.648, 185.649, 185.668–185.672,
185.676–185.692, 185.710–185.712, 185.742, 185.743
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