
(111) 179.267 (151) 2006.11.08.
(210) M 01 06535 (220) 2001.12.19.
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hanglemezek, CD-ROM-(kompakt) lemezek, hangfelvé-
tel-hordozók, hangrögzítõ szalagok, kazettalejátszók, kompaktle-
mezek, magnetofonszalagok, szoftverek, videokazetták, video-
szalagok.
14 Órák, faliórák, óratokok, óraszíjak, stopperórák.
16 Ceruzák, dossziék, füzetek, írószerek, írótollak, kártyák,
könyvek, könyvjelzõk, matricák, naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, noteszok, papír, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, postabélyegek, poszterek, radírgumi, szalvéták
papírból, toll- és ceruzatartók, tollak, tolltartók, zászlók (papír-
ból).
18 Bõrszíjak, dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl, ernyõk, eser-
nyõk, erszények nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, háti-
zsákok, irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, kerekekkel ellátott
bevásárlótáskák, kézitáskák, kofferek, kulcstartók (bõráru), levél-
tárcák, névjegytartók, kártyatartók, piperetáskák, strandtáskák,
táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bõrbõl, útitáskák.
20 Dobozok, fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz,
esernyõtartók, ételdíszek mûanyagból, felfújható párnák, nem
gyógyászati használatra, felfújható reklámtárgyak, hirdetõtáblák,
kosarak nem fémbõl, kulcstartótáblák, mûvészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, szobrocskák fából, viasz-
ból, gipszbõl vagy mûanyagból.
21 Porcelándíszek, porcelánok.
25 Ruházat, ruhanemû.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámszövegek publikálása, televíziós reklámozás, rádiós
reklámozás, reklámszövegek publikálása.
38 Elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, mobilte-
lefon-összeköttetés, rádióadás, számítógép-terminálok közötti
összeköttetések, táviratok küldése, telefon-összeköttetések, tele-
fonszolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógép se-
gítségével, üzenetek küldése.
41 Szórakoztatás, rádiós szórakoztatás, televíziós szórakozta-
tás.
42 Számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok
korszerûsítése.

(111) 186.354 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00887 (220) 2005.03.07.
(732) Hajdu Károly, Budapest (HU); Harmat Attila, Budapest (HU)

(541) B.A.R.O.
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, festõanyagok.

19 Vegyi anyagokkal kezelt gipsztermékek, vakolatok.

(111) 186.754 (151) 2006.10.13.
(210) M 04 01728 (220) 2004.04.15.
(732) BTI Magyarország Nemzetközi Üzleti Utaztatási Korlátolt

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

Budapest

(541) BTI MAGYARORSZÁG
(511) 35 Vállalatvezetést segítõ tevékenység, vállalati ügyvitel, üzle-

ti tanácsadás, üzleti jelentések készítése és üzleti információk
nyújtása utazással és utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban; ke-
reskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése.

39 Utazási irodák szolgáltatásai; utazásokhoz helyfoglalást le-
bonyolító irodák; szárazföldi, tengeri, valamint légi utak és túrák
lebonyolítása és lefoglalása; charter repülõjáratokkal kapcsolatos
ügyintézés; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékozta-
tás és tanácsadás; utazási információk nyújtása; jármûvek bérbe-
adása; jármûkölcsönzéssel foglalkozó ügynökségek szolgáltatá-
sai.

43 Szállásfoglalás; szállodai szobafoglalást lebonyolító iro-
dák; szállásfoglalás és létesítmények lefoglalása találkozókra,
szemináriumokra, konferenciákra és kiállításokra, a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

(111) 186.755 (151) 2006.10.13.
(210) M 04 01729 (220) 2004.04.15.
(732) BTI Magyarország Nemzetközi Üzleti Utaztatási Korlátolt

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

Budapest

(541) BTI HUNGARY
(511) 35 Vállalatvezetést segítõ tevékenység, vállalati ügyvitel, üzle-

ti tanácsadás, üzleti jelentések készítése és üzleti információk
nyújtása utazással és utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban; ke-
reskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése.

39 Utazási irodák szolgáltatásai; utazásokhoz helyfoglalást le-
bonyolító irodák; szárazföldi, tengeri, valamint légi utak és túrák
lebonyolítása és lefoglalása; charter repülõjáratokkal kapcsolatos
ügyintézés; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékozta-
tás és tanácsadás; utazási információk nyújtása; jármûvek bérbe-
adása; jármûkölcsönzéssel foglalkozó ügynökségek szolgáltatá-
sai.

43 Szállásfoglalás; szállodai szobafoglalást lebonyolító iro-
dák; szállásfoglalás és létesítmények lefoglalása találkozókra,
szemináriumokra, konferenciákra és kiállításokra; a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

(111) 186.757 (151) 2006.10.13.
(210) M 04 00129 (220) 2004.01.13.
(732) Egmont Hungary Könyv- és Lapkiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Halmosné dr. Kubala Márta ügyvéd, Budapest
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(591)

(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.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.759 (151) 2006.10.13.
(210) M 04 01464 (220) 2004.03.30.
(732) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) KROKETTINI
(511) 29 Hús, hal, baromfi és/vagy egyéb, ezen áruosztályba tartozó

alapanyagokból készült fagyasztott, panírozott krokett alakú ter-
mék.

(111) 186.760 (151) 2006.10.13.
(210) M 03 04620 (220) 2003.11.04.
(732) Capital Systems Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) Selmeczi Gábor, Budapest

(546)

(511) 9 Hardveregységek (számítógépek, kioszkoszlopok, számító-
gép-perifériák, számítógép-alkatrészek).
16 Prospektusok, ismertetõk, nyomtatott sajtó, nyomdai termé-
kek.
35 Üzleti levelezés; hirdetés, reklám.
42 Szoftverek, szoftverrészletek; szoftverspecifikációk, rend-
szertervek, megvalósíthatósági tanulmányok.

(111) 186.761 (151) 2006.10.13.
(210) M 02 04850 (220) 2002.10.28.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)

(740) dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) WIENERBERGER ÉPÍTKEZÕK HÓNAPJA
(511) 35 Vevõk direkt tájékoztatása, üzleti információk, kereskedel-

mi információs ügynökségek.
41 Szakmai képzés, elõadások, bemutatók tartása.

(111) 186.848 (151) 2006.10.26.
(210) M 06 01440 (220) 2006.04.26.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) ANTIVOM
(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) 186.859 (151) 2006.10.31.
(210) M 04 00547 (220) 2004.02.09.
(732) Elta GmbH, Bécs (AT)
(740) dr. Ruttkai Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos háztartási kisgépek.
9 Szórakoztatóelektronikai berendezések.

(111) 186.864 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01296 (220) 2005.04.08.
(732) SZIGEDI BÚTOR Bútorkereskedõ és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.865 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01126 (220) 2005.03.25.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) TROMBY
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 186.866 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01128 (220) 2005.03.25.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

M47

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(541) CAVERN
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

33 Borok, pezsgõk, szeszes italok a sörök kivételével.

(111) 186.867 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 00974 (220) 2005.03.11.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California állam (US)

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

(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki, számlafizetési szolgáltatá-
sok, hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõkártya- és
elõre váltott kártyaszolgáltatások, elektronikus jóváírással és ter-
heléssel kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalások,
aktív memóriakártyák és elektronikus készpénzszolgáltatások,
készpénzfizetési szolgáltatások, készpénzügyletet helyettesítõ hi-
tel- és fizetõkártyával kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus
készpénzügyletek, csekkhitelesítési és kifizetési szolgáltatások,
betéthozzáféréssel kapcsolatos és pénzváltóautomata-szolgálta-
tások, fizetésfeldolgozási szolgáltatások, tranzakcióengedélyezé-
si és ellenõrzési szolgáltatások, utazási biztosítást aláíró szolgál-
tatások, elektronikus tõkeátutalás és valutaváltás, pénzügyi fel-
mérés és kockázatkezelés harmadik személy részére fogyasztói
hitel területén, hitelkezelési szolgáltatások és pénzügyi informá-
ciók terjesztése globális számítógépes hálózat útján.

(111) 186.868 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 00274 (220) 2005.01.20.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PLAY
(511) 29 Fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, zöldségkonzervek,

szárított zöldségek, konzervált zöldségek, zöldségsaláta, zöldség-
levesek, feldolgozott zöldségek, hüvelyes zöldségek, zöldségzse-
lék, fagyasztott zöldségek, fõzött gyümölcsök, gyümölcskonzer-
vek, szárított gyümölcsök, gyümölcssaláták, gyümölcslevesek,
feldolgozott gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott
gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, fagyasztott zöldség- és gyü-
mölcssaláták, tejtermékek, tejes italok, levesek, gyümölcspépek,
joghurtok.
30 Jégkrémek, fagyasztott joghurtok, müzli, fûszerek, ízesítõk
(úgymint só, bors) fûszernövények, ízesítõk levesekhez, termé-
szetes és mesterséges színezõk levesekhez, fûszerek levesekhez,
fûszerek (ízesítõk) levesek elõkészítéséhez, fûszer- (ízesítõ-)kon-
centrátumok levesek elõkészítéséhez (por vagy tömb alakban).
32 Alkoholmentes italok, ivólevek, italok, szörpök, izotóniás
italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldséglevek, gyümölcsle-
vek, paradicsomlevek.

(111) 186.869 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01119 (220) 2005.03.25.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ARGUS
(511) 32 Sörök, sörös italok.

(111) 186.870 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01672 (220) 2005.05.12.
(732) EMPÁTIA BIOMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Elemér, Kocsis, Lajer és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 186.871 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01557 (220) 2005.05.02.
(732) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 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.

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).

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.

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.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.872 (151) 2006.11.02.
(210) M 04 04328 (220) 2004.10.25.
(732) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.873 (151) 2006.11.02.
(210) M 04 04818 (220) 2004.12.01.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Otthon különszám Házak és Otthonok
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(111) 186.874 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01307 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ELIFORE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.875 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01301 (220) 2005.04.08.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

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

(111) 186.876 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01682 (220) 2005.05.12.
(732) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 186.877 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01671 (220) 2005.05.12.
(732) Listár Péter, Dunaújváros (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató
klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezé-
se; múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok
szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások terve-
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zése; bálok szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; show-mû-
sorok; show-mûsorok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatá-
sai; élõ elõadások bemutatása; zenekarok szolgáltatásai; zenés ka-
barék, varieték; zene összeállítása; diszkók; fényképészet; online
elérhetõ elektronikus publikációk; elõadások díszleteinek köl-
csönzése; színházi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozé-
kok kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióké-
szülékek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; vi-
deokamerák kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése
színházak vagy filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése;
sportfelszerelések kölcsönzése.

(111) 186.878 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01545 (220) 2005.05.02.
(732) HUMANPOWER Hungária Személyzeti Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(546)

(511) 35 Üzletvezetés, vállalatok képviselete, irodai munkák, válla-
latszervezési és vezetési tanácsadás, személyzet biztosítása (mun-
kavégzési célra), személyzet kihelyezése és lízingelése határozott
idõre, munkaerõ-kölcsönzés, személyzet kölcsönzése, állásköz-
vetítés, munkaerõ rendelkezésre bocsátása, munkaerõ-közvetítés,
adatgyûjtés, gazdasági szolgáltatások, hirdetési szolgáltatások,
információ számítógépes adatbázisba rendezése, kereskedelmi
információs ügynökség, konzultáció személyzeti kérdésekben,
piackutatás, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység, pi-
aci tanulmányok készítése, reklámügynökség, hirdetõi ügynök-
ség, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, személyzet kiválasztá-
sa, titkársági szolgáltatások, állásközvetítõ-irodai tevékenység,
üzleti információk gyûjtése, átadása.
37 Építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építé-
si munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek épí-
tése; építési projektek megvalósítása.
38 Elektronikus hirdetési szolgáltatás; hozzáférés biztosítása
internethez; hírközlési szolgáltatás; távkonferencia-szolgáltatás;
tudakozók, információszolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése, lebonyolí-
tása; személyzeti képzés; vezetõképzés; irodai alkalmazottak
képzése, számítástechnikai ismeretek oktatása, technikai sze-
mélyzet képzése; vizsgáztatás; személyiségfejlesztõ tréningek
tartása; gyakorlati képzések; levelezõ tanfolyamok szervezése;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú infor-
mációk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; személyiségfejlesztési tesztek készítésé-
hez, kiértékeléséhez és feldolgozásához programkészítés; adatke-
zelési programok készítése; humánerõforrás-hasznosítás javításá-
ra, minõsítésére vonatkozó tanácsadók kifejlesztése; mûszaki ter-
vezés, tanulmánykészítés; szakvéleményadás; weboldal- tervezés
és -fenntartás mások számára.

(111) 186.879 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01556 (220) 2005.05.02.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) 304 62 170.6/38 2004.11.02. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozók hangok, képek és adatok rög-
zítésére, továbbítására és feldolgozására; automata elosztóberen-
dezések 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; adatok,
hírek és információ gyûjtése és szolgáltatása.

42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szol-
gáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és ilyen jellegû ügynökség, adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; mûszaki
projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommuniká-
ciós felszerelésekkel kapcsolatosan.

(111) 186.880 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 00462 (220) 2005.02.02.
(732) EMVCo, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), M1-11A, Foster City, California (US)
(300) 78/485,366 2004.09.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Széles körû pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen banki
szolgáltatások, számlafizetési és bemutatási szolgáltatások, hitel-
kártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõ kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, limitált hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások,
elõre váltott kártyaszolgáltatások tartalékkeret-kártya formájá-
ban, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, elektronikus készpénz-
ügyletek, eladási pontokkal és tranzakciós pontokkal kapcsolatos
szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és elintézési szolgálta-
tások, elektronikus fizetésfeldolgozási szolgáltatások, elektroni-
kus tõkeátutalások, pénzügyi információk nyújtása, nevezetesen
hitel- és fizetõkártyával kapcsolatos adatközlés és jelentések,
pénzügyi nyilvántartás kezelése, elektronikus tõke- és pénzváltási
szolgáltatások, valamint a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások.

(111) 186.882 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01433 (220) 2005.04.20.
(732) GALECO HUNGÁRIA Kft., Pilisborosjenõ (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.
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(111) 186.883 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01302 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(300) 78560821 2005.02.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIDALTO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.884 (151) 2006.11.02.
(210) M 06 02094 (220) 2006.06.14.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.885 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01551 (220) 2005.05.02.
(732) Braun Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.886 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01669 (220) 2005.05.12.
(732) LAURUS PRODUKCIÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) LAURUS PRODUKCIÓ
(511) 41 Gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató klub-
szolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szó-
rakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok szol-
gáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése (ok-
tatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások tervezése;
bálok szervezése; szépségversenyek szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése;
elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; szín-
házi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varie-
ték; zene összeállítása; diszkók; éjszakai klubok; fényképészet;
digitális képfelvételezés; filmezés videoszalagra; online elérhetõ
elektronikus publikációk; nem reklámcélú szövegek kiadása; for-
dítói szolgáltatások; videoszalagok vágása; hangstúdiók; rádió-
és televízió-programok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülési tárgyú informáci-
ók; videofilmgyártás; elõadások díszleteinek kölcsönzése; szín-
házi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozékok kölcsönzé-
se; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; videofelvevõ ké-
szülékek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése; audioberende-
zések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számí-
tógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; grafikusmûvészi terve-
zési szolgáltatások; jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licen-
cek adása; szerzõi jogok kezelése; weboldalak alkotása és fenn-
tartása mások számára; számítógépek kölcsönzése; számítógép-
programok kölcsönzése.

(111) 186.887 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01550 (220) 2005.05.02.
(732) Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha (also trading as Hitachi

Maxell, Ltd.), Ibaraki-shi, Osaka (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses felvevõ és/vagy lejátszó adathordozók szalagok,
kártyák és lemezek formájában hang és/vagy képek és/vagy ada-
tok felvételére, illetve elõre felvett hangot és/vagy képeket
és/vagy adatokat tartalmazó szalagok, kártyák és lemezek formá-
jában másoláshoz; optikai felvevõ és/vagy lejátszó adathordozók
kártyák és lemezek formájában hang és/vagy képek és/vagy ada-
tok felvételére, illetve elõre felvett hangot és/vagy képeket
és/vagy adatokat tartalmazó kártyák és lemezek formájában má-
soláshoz; mindennemû akkumulátor, illetve elem; integrált áram-
köri memóriát alkalmazó adat- és/vagy hang- és/vagy képközvetí-
tõ közeg felvételre és/vagy lejátszásra, beleértve az integrált
áramköri kártyát és a memóriakártyát; számítógépek és számító-
gépes perifériák, nevezetesen számítógépek, vezeték nélküli
kommunikációs kártyák, képszkennerek személyi számítógépek-
hez, nyomtatók, személyi számítógépekhez memóriakártyák,
drót nélküli kártyák helyi számítógépes hálózatokhoz, billentyû-
zetek számítógépekhez, egerek számítógépekhez, képernyõszû-
rõk, kamerák személyi számítógépekhez, digitális kamerák,
hangszórók, merevlemezes meghajtók, DVD-ROM-meghajtók,
CD-ROM-meghajtók, hajlékonylemezes meghajtók, MP3-leját-
szók, USB-kábelek, adatfeldolgozó rendszerek és azok részei, ne-
vezetesen kártyaolvasók, kártyaolvasók és -írók, vonalkódolva-
sók; információtároló mikrocsipek és azok olvasója/adatírója in-
formáció-ellenõrzõ rendszerekhez; csatolóeszközök hang és ké-
pek felvételére, továbbítására és reprodukálására, nevezetesen di-
gitális kamerát magukban foglaló digitális fényceruzák, digitális
képtároló és -feldolgozó számítógépes hardver, szoftver adatok
kép és szöveg formájában történõ felvételére, archiválására és
reprodukálására a kép- és adatfeldolgozás területén, adó-vevõ
adatok és képek továbbítására; elektronikus kiadványok; elektro-
nikus vezetékek és kábelek; optikai készülékek és berendezések,
nevezetesen lencsék, prizmák, tubusok, megmunkált lencsék.

(111) 186.888 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01313 (220) 2005.04.08.
(732) VENUS OPTIK Optikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Juhász Zoltán, Nyíregyházi 1.sz. Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)
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(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.

(111) 186.889 (151) 2006.11.02.
(210) M 04 03513 (220) 2004.08.17.
(732) Fehér Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti ta-
nácsadás; kórházi szolgáltatások; fizi(k)oterápia, faiskolai szol-
gáltatások; kertészet, kertmûvelés; higiéniai és szépségápolás
emberek részére, mindezen tevékenységek Távol-Keletrõl szár-
mazó eszközök és módszerek felhasználásával.

(111) 186.890 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01547 (220) 2005.05.02.
(732) Deltachem Mûanyagipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen pótanyagokból készült termékek, ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra;
tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok, nem fémbõl készült rugal-
mas csövek.

(111) 186.891 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01681 (220) 2005.05.12.
(732) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.893 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01430 (220) 2005.04.20.
(732) DEMOS Magyarország Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) DEMOS
(511) 42 Tudományos elemzés és kutatás.

(111) 186.894 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01429 (220) 2005.04.20.
(732) Illés Beáta, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.895 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01304 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(300) 78541896 2005.01.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXOVANCE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.896 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01294 (220) 2005.04.08.
(732) Jakab István, Fót (HU); Fajcsák Zsuzsanna, Mályi (HU)
(740) dr. Zafir János, Zafir és Kristóf 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.

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) 186.897 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 00973 (220) 2005.03.11.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California állam (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki, számlafizetési szolgáltatá-
sok, hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõkártya- és
elõre váltott kártyaszolgáltatások, elektronikus jóváírással és ter-
heléssel kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalások,
aktív memóriakártyák és elektronikus készpénzszolgáltatások,
készpénzfizetési szolgáltatások, készpénzügyletet helyettesítõ hi-
tel- és fizetõkártyával kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus
készpénzügyletek, csekkhitelesítési és kifizetési szolgáltatások,
betéthozzáféréssel kapcsolatos és pénzváltóautomata-szolgálta-
tások, fizetésfeldolgozási szolgáltatások, tranzakcióengedélyezé-
si és ellenõrzési szolgáltatások, utazási biztosítást aláíró szolgál-
tatások, elektronikus tõkeátutalás és valutaváltás, pénzügyi fel-
mérés és kockázatkezelés harmadik személy részére fogyasztói
hitel területén, hitelkezelési szolgáltatások és pénzügyi informá-
ciók terjesztése globális számítógépes hálózat útján.

(111) 186.898 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01311 (220) 2005.04.08.
(732) Alberto-Culver Company, Melrose Park, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hajápoló készítmények.

(111) 186.899 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01548 (220) 2005.05.02.
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 186.900 (151) 2006.11.02.
(210) M 06 02095 (220) 2006.06.14.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.901 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01549 (220) 2005.05.02.
(732) MERCK & Co., Inc., (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)

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

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

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

(111) 186.902 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01127 (220) 2005.03.25.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) MAGIC
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 186.903 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01308 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ENZUDE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.904 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01309 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ECENZ
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.905 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01555 (220) 2005.05.02.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) RYSTEON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi

idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.

(111) 186.906 (151) 2006.11.02.
(210) M 05 01554 (220) 2005.05.02.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) TORIMA

M53

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi
idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.

(111) 186.907 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01312 (220) 2005.04.08.
(732) VENUS OPTIK Optikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Juhász Zoltán, Nyíregyházi 1. sz. Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

(111) 186.908 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 00275 (220) 2005.01.20.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KUBU PLAY
(511) 29 Fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, zöldségkonzervek,

szárított zöldségek, konzervált zöldségek, zöldségsaláta, zöldség-
levesek, feldolgozott zöldségek, hüvelyes zöldségek, zöldségzse-
lék, fagyasztott zöldségek, fõzött gyümölcsök, gyümölcskonzer-
vek, szárított gyümölcsök, gyümölcssaláták, gyümölcslevesek,
feldolgozott gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott
gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, fagyasztott zöldség- és gyü-
mölcssaláták, tejtermékek, tejes italok, levesek, gyümölcspépek,
joghurtok.

30 Jégkrémek, fagyasztott joghurtok, müzli, fûszerek, ízesítõk
(úgymint só, bors) fûszernövények, ízesítõk levesekhez, termé-
szetes és mesterséges színezõk levesekhez, fûszerek levesekhez,
fûszerek (ízesítõk) levesek elõkészítéséhez, fûszer- (ízesítõ-)kon-
centrátumok levesek elõkészítéséhez (por vagy tömb alakban).

32 Alkoholmentes italok, ivólevek, italok, szörpök, izotóniás
italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldséglevek, gyümölcsle-
vek, paradicsomlevek.

(111) 186.909 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 00271 (220) 2005.01.20.
(732) Valeant Pharmaceuticals International, Costa Mesa,

California (US)
(300) 78454481 2004.07.21. US

78454524 2004.07.21. US
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 78/454524 sz. US elsõbbséggel: Gyógyszerészeti készítmé-
nyek és bõrgyógyászati termékek.

42 78/454481 sz. US elsõbbséggel: Gyógyszerekkel kapcsola-
tos kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

(111) 186.910 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 00966 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.911 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01300 (220) 2005.04.08.
(732) E-Otthon Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) E-Otthon
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 186.912 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 00967 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.913 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01297 (220) 2005.04.08.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(111) 186.914 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01291 (220) 2005.04.08.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Zafír János, Zafír és Kritóf és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(111) 186.915 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01431 (220) 2005.04.20.
(732) Kis Éva, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, különösen fejbõrápoló kozmetikumok, hajkencék,
hajkrémek, hajkenõcsök, hajszeszek, fejbõrápoló növényi kivo-
natok, kozmetikai pakolások, lemosószerek, olajok fejbõrápolás-
ra, valamint kozmetikai használatra, piperecikkek, sminkeltávolí-
tó termékek.

(111) 186.916 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01306 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) PRISTIQ
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.917 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01305 (220) 2005.04.08.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) CABILANT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopa-
uza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropa-
tikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fáj-
dalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.

(111) 186.918 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 00773 (220) 2005.02.28.
(732) MAGNA-TOOLS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 186.919 (151) 2006.11.03.
(210) M 04 03518 (220) 2004.08.17.
(732) DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügy-
letek; mobiltelefonról történõ, bankkártya alapú fizetési rendszer.
38 Távközlés.

(111) 186.920 (151) 2006.11.03.
(210) M 06 02096 (220) 2006.06.14.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.921 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01670 (220) 2005.05.12.
(732) LAURUS PRODUKCIÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató klub-
szolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szó-
rakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok szol-
gáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése (ok-
tatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások tervezése;
bálok szervezése; szépségversenyek szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése;
elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; szín-
házi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varie-
ték; zene összeállítása; diszkók; éjszakai klubok; fényképészet;
digitális képfelvételezés; filmezés videoszalagra; online elérhetõ
elektronikus publikációk; nem reklámcélú szövegek kiadása; for-
dítói szolgáltatások; videoszalagok vágása; hangstúdiók; rádió-
és televízió-programok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülési tárgyú informáci-
ók; videofilmgyártás; elõadások díszleteinek kölcsönzése; szín-
házi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozékok kölcsönzé-
se; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; videofelvevõ ké-
szülékek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése; audioberende-
zések kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; sportfelsze-
relések kölcsönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számí-
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tógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; grafikusmûvészi terve-
zési szolgáltatások; jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licen-
cek adása; szerzõi jogok kezelése; weboldalak alkotása és fenn-
tartása mások számára; számítógépek kölcsönzése; számítógép-
programok kölcsönzése.

(111) 186.922 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01674 (220) 2005.05.12.
(732) EL-VÁNDORLÓ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 186.923 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01293 (220) 2005.04.08.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Zafír János, Zafír és Kristóf és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Víztérítõ Jakab István
(511) 41 Könyvkiadás.

(111) 186.924 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01310 (220) 2005.04.08.
(732) Alberto-Culver Company, Melrose Park, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hajápoló készítmények.

(111) 186.925 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01541 (220) 2005.05.02.
(732) Hollósi Frigyes, Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, katon és ezen anyagokból készült termékek, nyomda-
ipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mû-
vészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivé-
telével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék.

(111) 186.951 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02380 (220) 2005.07.18.
(732) Jegon High-Tech Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek, számítógépes programok és szoftverek,
hardverek; számítógépes szoftverek a szoftverfejlesztés, teszte-
lés, elõállítás, naprakésszé tétel, telepítés, optimalizáció, kivitele-
zés és integrálás területén már létezõ számítógépes szoftverekkel
és hardverekkel; vizsgáló és jelentõ rendszerek adatainak kezelé-
sére szolgáló számítógépes szoftverek, illetve módosításokra
szolgáló szoftverek a számítógépes szoftverek és hardverek terü-
letén; projekteket menedzselõ, projektek kölcsönhatását vizsgáló,
illetve kapcsolat- menedzselõ szoftverek; adatbázis-menedzselõ
szoftverek, automatizált üzleti eljárásokra szolgáló szoftverek,
elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szoftverek, számító-
gépes perifériák, számítógép és adatfeldolgozási eszközök, ope-
rációs és felhasználó instrukciók digitális formában tárolva szá-
mítógépen vagy számítógépszoftveren, különösen floppyleme-
zen vagy CD-ROM-on.

37 Számítógépek és számítógépes hálózatok kiépítése, üzembe
helyezése és javítása, számítógépes rendszerek karbantartási
munkálatainak végzése.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, -fejlesztés;
tanácsadási szolgáltatás számítógépszoftverek és -hardverek terü-
letén, tanácsadási szolgáltatás a számítógépszoftverek elõállításá-
ra, tesztelése, naprakésszé tétele, telepítése, optimalizációja, kivi-
telezése és integrációja területén már létezõ számítógéphardver és
szoftverekkel, számítógépszoftver vizsgálati, analizációs, jelen-
tési és optimalizációs szolgáltatások, automatizált üzleti eljárá-
sokra szolgáló szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások, szoftver
támogatási és integrációs szolgáltatás, online telefonos szolgálta-
tás számítógéphardverek és -szoftverek, valamint automatizált
üzleti eljárások területén számítógépes programozás.

(111) 186.952 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02284 (220) 2005.07.06.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 423.752 2005.02.28. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé ala-
pú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, sör-
betek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.

33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 186.953 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02293 (220) 2005.07.06.
(732) Hûvösvölgy Sport Bár Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.
43 Vendéglátási, éttermi szolgáltatások.

(111) 186.954 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02287 (220) 2005.07.06.
(732) Somogyi Róbert László, Budapest (HU)
(740) Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Helyfoglalás show-mûsorokra, játéktermi szolgáltatások
nyújtása, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatá-
sok (bemutatók, kiállítások), online játékok szolgáltatása, show-
mûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok lebonyolítása,
szórakoztatás, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szóra-
koztatási tárgyú információk, versenyek szervezése (oktatás és
szórakoztatás), vidámparkok, élõ elõadások bemutatása.

(111) 186.955 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01508 (220) 2005.04.28.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Vodkák.

(111) 186.956 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01519 (220) 2005.04.28.
(732) Larex-Trade Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 19 Deszkák fából építéshez; elõtetõk nem fémbõl; faburkolat-
hoz; faburkolatok; faforgácslemez (farostlemez) (építés); faborí-

tások (építés), nem fémbõl; fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; ge-
rendák, tartóoszlopok nem fémbõl; lécek nem fémbõl; megmun-
kált fa; padlók nem fémbõl; profillécek fából faburkolathoz/lam-
béria; táblás faburkolat; tetõsarok gerendák; építési fa.

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

(111) 186.957 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02024 (220) 2005.06.14.
(732) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipa-
ri gépek kölcsönzése.

(111) 186.958 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02025 (220) 2005.06.14.
(732) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipa-
ri gépek kölcsönzése.

(111) 186.959 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02027 (220) 2005.06.14.
(732) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) RADO.ÉP
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipa-

ri gépek kölcsönzése.

(111) 186.960 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02135 (220) 2005.06.24.
(732) KLUBHÁLÓZAT Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.961 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02137 (220) 2005.06.24.
(732) OPEN HOUSE Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Betéti

Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Posta Attila ügyvéd, Gyõr
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(546)

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

(111) 186.962 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02140 (220) 2005.06.24.
(732) REÁL 9400 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 24 Szövetek és textilipari termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 186.963 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 00033 (220) 2005.01.05.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 186.964 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 00926 (220) 2005.03.09.
(732) Cosmos Mode AG, Pfäffikon (CH)
(300) 004091963 2004.11.26. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más mosodai célokra szolgáló
anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; test- és
szépségápolási cikkek; szappanok; illatszerek, különféle illatosí-
tott vizek, különösen parfümök, kölnivizek, toalettvizek, dezodo-
rok; illóolajok; hajszeszek; samponok és hajápoló készítmények,

kozmetikumok; bõrápoló krémek és oldatok kozmetikai célokra,
borotválkozó- és ápolókészítmények; fogápoló szerek; kozmeti-
kai készítmények fürdéshez; rúzsok; vattarudacskák kozmetikai
célokra; körömlakkok; cipõfényezõk, smink.
9 Szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegkeretek és szem-
üveglencsék.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; Svájcból származó órák
és más idõmérõ eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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, diplomatatáskák és utazótáskák; bevá-
sárlótáskák, kézitáskák, iskolai hátitáskák, iskolatáskák, sporttás-
kák, hátizsákok; tolltartók; utazókészletek; apró bõráruk; pénztár-
cák, levéltárcák, kulcstartók, öv- és csípõtáskák; esernyõk, naper-
nyõk és sétapálcák; ostorok, lószerszámok és nyergek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(111) 186.965 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01406 (220) 2005.05.18.
(732) WHITE DEVIL Festékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Tiszakürt (HU)

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 186.966 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01408 (220) 2005.04.18.
(732) Dinamix jeans Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Farmernadrág.

(111) 186.967 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02041 (220) 2005.06.14.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) REXONA AIR PETALS
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testápoló permetek; olajok, krémek és oldatok
bõrápolási célokra; borotválkozóhab, borotválkozógél, borotvál-
kozás elõtti és borotválkozás utáni oldatok; púderek; fürdéshez és
zuhanyozáshoz használt készítmények; hajoldatok; fogpaszták;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, dezodorok; izza-
dásgátlók személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó toalettkészítmények.
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(111) 186.968 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02040 (220) 2005.06.14.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LUX PEARL GLOW
(511) 3 Szappanok, mosószerek, fehérítõkészítmények, tisztítósze-

rek; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készítmények,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem orvosi
célokra; masszázshoz használt készítmények nem orvosi célokra;
dezodoráló és izzadásgátló szerek; bõr- és hajápoló készítmé-
nyek; samponok és kondicionáló szerek; hajszínezõ anyagok; haj-
formázó készítmények; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó szájvizek; száj- és fogápoló készítmények; gyógyítha-
tású anyagot nem tartalmazó toalett- készítmények; fürdõ- és zu-
hanyozó készítmények; bõrápoló szerek; olajok, krémek és olda-
tok bõrápolási célokra; borotválkozó készítmények; borotválko-
zás elõtt és borotválkozás után használt készítmények; szõrtelení-
tõkészítmények; napozó és nap ellen védõ készítmények; kozme-
tikumok; make up-ok és make-up eltávolító készítmények; vaze-
lin; ajakápoló készítmények; púderek; gyapotrudacskák; kozme-
tikai lapocskák, szövetek vagy törlõkendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztítólapocskák, szövetek vagy törlõk; szépségmasz-
kok, arcpakolások.

(111) 186.969 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02285 (220) 2005.07.06.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 423.753 2005.02.28. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé ala-
pú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, sör-
betek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 186.970 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02620 (220) 2005.08.09.
(732) The Scott Fetzer Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/643,102 2005.07.19. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BRILLIANZ
(511) 7 Porszívók és tartozékaik.

(111) 186.971 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01520 (220) 2005.04.28.
(732) PANTECH Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PANTECH

(511) 9 Mobiltelefonok; rádiótelefonok; mûholdas navigációs mo-
biltelefonok; fejhallgatók mobiltelefonokkal történõ használatra;
akkumulátorok mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltõk mobilte-
lefonokhoz; digitális személyi titkárok; telefonok; vezeték nélkü-
li telefonok; vezeték nélküli fejhallgatók mobiltelefonokhoz;
adatkábelek mobiltelefonok és számítógépek közötti adatközlés-
hez; rögzített számítógépprogramok mobiltelefonok és számító-
gépek közötti adatközlésnél történõ használatra; akkumulátortöl-
tõ adapterek mobiltelefonokhoz; rádiók; MP3-lejátszók.

(111) 186.972 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01786 (220) 2005.05.23.
(732) BUSZESZÉlelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ráteszi a pontot az ízre
(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) 186.973 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01787 (220) 2005.05.23.
(732) Eiger Consulting Kft., Budapest (HU)

(541) Eiger
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.974 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01788 (220) 2005.05.23.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.975 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01792 (220) 2005.05.23.
(732) Pyung An Textile Co., Ltd., Seoul (KR)
(300) 40-2005-20900 2005.05.10. KR
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Golfcipõk, cipõk, csizmák, hegymászó csizmák, téli csiz-
mák, téli kesztyûk, vízhatlan ruházat, sportanorákok, kerékpáros
ruházat, esõkabátok, felöltõk, félkabátok, öltönyök, szoknyák,
pantallók, férfiruházat, anorákok, gyermekruházat, alkalmi ru-
hák, kezeslábasok, zakók, tunikák, párkák, hálóköntösök, trikók,
melltartók, blúzok, alsóruházat, fürdõruhák, kardigánok, pulóve-
rek, sportingek, mellények, hálóruhák, pólók, nyakkendõk, zok-
nik, fejfedõk, bõrövek, golföltözék.
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(111) 186.976 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 00729 (220) 2005.02.24.
(732) Schlotter Ferenc, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 186.977 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 00747 (220) 2005.02.24.
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
(300) 1065848 2004.11.16. BX
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Peter Stuyvesant Origins
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányzási cikkek, dohánytermékek,

öngyújtók, gyufák.

(111) 186.978 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 00924 (220) 2005.03.09.
(732) OANH NGAN ’97 Kft., Budapest (HU)
(740) Neuwirth Lászlóné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) FOR=VER
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalap.

(111) 186.979 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01083 (220) 2005.03.23.
(732) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERSTE Bank HitelCentrum
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek; ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.980 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01084 (220) 2005.03.23.
(732) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERSTE HitelCentrum
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek; ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.983 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01085 (220) 2005.03.23.
(732) Fambiz Kft. Fresco étterem, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Éttermek.

(111) 186.985 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 01089 (220) 2005.03.23.
(732) THERMOPRODUCT Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai 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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.986 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02944 (220) 2005.09.09.
(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) 187.014 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01499 (220) 2005.04.27.
(732) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (Also Trading as

Seiko Epson Corp.), Tokió (JP)
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(300) 2004-114109 2004.12.14. JP
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXCEED YOUR VISION
(511) 2 Tinta/festék; festékszalagok; festékszalag kazetták; feltöl-

tött festékkazetták nyomtatókhoz; feltöltött festékpatronok
nyomtatókhoz; kanadabalzsam; tapétaeltávolító készítmények;
kopál (gyanta); realgár; sellak/lakkmézga; fenyõolaj; dammarafa;
maró/pácoló szerek; masztix/kitt/tömítõanyag; fenyõenyv, favé-
dõ szerek; festõanyagok; színezékek; festékek; nyomtatófesté-
kek; festõ-, színezõanyagok (képek rajzolásához); rozsdagátló/
védõ zsírok; színesfémek fólia vagy por formában festõk, dekorá-
torok, nyomtatók és mûvészek részére.

9 POS (point of sale=pénztár) rendszerek; termikus nyomta-
tók; mátrixnyomtatók; szkennerbõl, nyomtatóból és másolóból
álló komplex gépek; tintasugaras nyomtatók; lézernyomtatók;
nagy formátumú nyomtatók; más nyomtatók; kézi terminálok; ki-
jelzõk; folyadékkristályos kijelzõk; projektorok; televíziók; digi-
tális kamerák; video- nyomtatók; szoftver; szkennerek; kompakt
folyadékkristályos kijelzõ; ritkaföld mágnesek; integrált áram-
kör; nagymértékû integrálás; félvezetõ memóriák; diódák; vezér-
lõ kvarckristály oszcillátorok; vezérlõ kvarckristály oszcillátor
eszközök; más elektronikus részek; füldugók; megmunkált
üveg(nem épületekhez); villamos ívhegesztõ gépek; olvasztó-vá-
gó gépek fémmunkákhoz; elektromos hegesztõberendezések;
ózonfejlesztõ készülékek; elektrolizáló készülékek; tojáskeltetõ
(lámpák); regiszteres pénztárgépek; aprópénzt számláló és szortí-
rozó gépek; mûködési folyamatot iktató gépek; fénymásoló gé-
pek; kézi mûködtetésû számológépek; rajzoló és vázlatkészítõ gé-
pek; idõbélyegzõ gépek; idõrögzítõk (idõ rögzítésére szolgáló gé-
pek); lyukkártya gépek; szavazógépek; számlázógépek; lebélyeg-
zett posta ellenõrzésére szolgáló gépek; árusítóautomaták (auto-
mata elosztó automaták); benzin töltõállomás felszerelései; pénz-
zel mûködtethetõ kapuk, parkolók és parkolóhelyek számára;
életmentõ készülékek és felszerelések; tûzoltó berendezések; tûz-
csapok (vészcsapok); tûzoltó vízfecskendõ szája (vége, csapja);
önmûködõ tûzoltó készülékek; tûzjelzõ készülékek; gázszivár-
gást jelzõ készülékek; lopást gátló figyelmeztetõ készülékek; vé-
dõsisakok; vasúti jelzõberendezések; elakadásjelzõ háromszögek
jármûvekhez; világító, illetve mechanikus közúti jelzések; búvár-
felszerelések; számítógépes videojáték-automaták; elektromos
automata ajtónyitó szerkezetek; sport, edzés szimulátorok; autó-
vezetést gyakorló szimulátorok; fizikai vagy kémiai mûszerek és
eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; mozgófény-
kép-, filmes berendezések és eszközök; optikai szerkezetek és
eszközök; mérõszerkezetek és eszközök; elektromos elosztó vagy
ellenõrzõ gépek és eszközök; egy armatúrás/forgó átalakító; fá-
zismodifikáló szerkezetek; elemek/telepek/akkumulátorok;
elektromos vagy mágneses mérõgépek és eszközök; elektromos
huzalok és kábelek; elektromos (lapos) ruhavasalók; elektromo-
san fûtött hajhullámosító készülékek; elektromos csengõk; elekt-
romos kommunikációs készülékek és eszközök; elektromos gé-
pek/eszközök, valamint ezek részei/tartozékai, beleértve a számí-
tógépes programokat és hardvert; mágnesmagok; ellenállás huza-
lok; elektródák; tûzoltó hajók; rakéta (hajtómûvek); tûzoltó fecs-
kendõk/autók; autós cigarettagyújtók; balesetek megelõzésére
szolgáló védõkesztyûk; porvédõ maszkok; gázálarcok; hegesztõ
védõálarcok; tûzálló ruházat (védõruházat tûz ellen); videojáték
gépek személyi használatra; elektronikus áramkörök és
CD-ROM-ok rögzített programok hordozható játékokhoz, folya-
dékkristályos kijelzõkkel; érmebedobásos automaták; teherszí-
jak; búvárruhák; felfújható úszók (úszáskönnyítõk); védõsisakok
sportokhoz; légtartályok; rezgõtáblák; szabályozó készülékek;
nyilvántartás, jegyzék; ütemmérõk; elektronikus áramkörök és
CD-ROM-ok rögzített automata funkciós programok elektroni-
kus zenei eszközökhöz; mércék; mozgóképfilmek; diafilmek és
diapozitívok; diafilm- állványok; elõre felvett videolemezek és
-szalagok; elektronikus publikációk.

16 Nyomtatópapír; papír; nyomtatott anyagok; ragasztóanya-
gok irodai vagy házi használatra; pecsétviasz; nyomdai regletták;

nyomdabetûk; fénymásoló/kékmásoló gépek; címzõgépek; festé-
kes írógépszalagok/írógépszalagok; automata bélyegfelhelyezõ
gépek; elektromos fûzõgépek; borítéklezáró gépek irodáknak; bé-
lyegeltávolító gépek; rajzeszközök/rajzoló anyagok; írógépek;
könyvelõprogramok; stenciles sokszorosítógépek; magasnyomá-
sú sokszorosítógépek; papírzúzó gépek; postai bérmentesítõk
(bérmentesítõ gépek); forgó duplikátorok; jelölõsablonok; elekt-
romos ceruzahegyezõ gépek; dekorátorecsetek; baba(törlõ)ken-
dõk/baba papírpelenkák; papír csomagolódobozok; élelmiszer-
csomagoló fóliák háztartási használatra; papír szemetes- zsákok;
mûanyag szemeteszsákok; minták (minták ruhák készítéséhez);
szabókréták (zsírkõ); papírlobogók; papírzászlók; beltéri akvári-
um, valamint felszerelései; egészségügyi papír; papírtörülközõ;
papír asztalkendõk/szalvéták; papír kéztörlõ törülközõk; papír
zsebkendõk; csomagcímkék; nyomtatott szerencsejáték- szelvé-
nyek (játék lottótól eltérõ); papír asztalterítõk; írószer és papíráru;
kalligráfia és festmények; fényképek; fényképállványok.

(111) 187.018 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03011 (220) 2005.09.15.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DI-TRAPEX
(511) 1 Vegyi készítmények mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti

használatra, vegyi készítmények (vetõ) magok kezelésére, termé-
kenyítõ közegek, illetve trágyák.
5 Kártékony növények és állatok irtására szolgáló készítmé-
nyek, rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek.

(111) 187.020 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02670 (220) 2005.08.12.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RODILON
(511) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

nyek; rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 187.021 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02769 (220) 2005.08.24.
(732) Neurim Pharmaceuticals S.A., Lausanne (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOCTURNO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények alvászavarok kezelésére.

(111) 187.022 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03000 (220) 2005.09.14.
(732) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) INTEL CORE
(511) 9 Adatfeldolgozó számítógéphardver, számítógépek, félveze-

tõk, mikroprocesszorok és félvezetõ készülékek, integrált áram-
körök, számítógéphez áramköri lapkakészletek, számítógép-alap-
lap és számítógép-melléklapok (daughterboard), számítógépes
program, programozható processzorok.

(111) 187.023 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02770 (220) 2005.08.24.
(732) PROJETCLUB, Villeneuve D’Ascq (FR)
(300) 05 3 343 188 2005.02.24. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(541) ARTENGO
(511) 1 Textilvízhatlanító impregnálószerek; bõrvízhatlanító sze-

rek; fényképészeti papír; exponálatlan fényérzékeny filmek.
3 Szappanok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek); dozodorok személyes használatra (illat-
szerek), (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsola-
tos termékek); cipõviaszok és krémek (mint ütõvel és/vagy labdá-
val ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); védõkrémek a kidör-
zsölés ellen (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kap-
csolatos termékek); melegítõzselék a bõrrel (mint ütõvel és/vagy
labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); hajsamponok
(mint ütõvel és/vagy labdával ûtött sportokkal kapcsolatos termé-
kek); tusolózselék (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek).
9 Mûsoros videoszalagok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött
sportokkal kapcsolatos termékek); mûsoros audio és video kom-
paktlemezek (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kap-
csolatos termékek); mûsoros mágneses lemezek (mint ûtõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); mûso-
ros optikai kompaktlemezek (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött
sportokkal kapcsolatos termékek); videojáték gépek televízióké-
szülékekkel történõ használatra (mint ütõvel és/vagy labdával
ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); védõszemüvegek (mint
ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek);
védõsisakok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kap-
csolatos termékek); napszemüvegek, szemüvegtokok (mint
ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
16 Papír, nevezetesen írópapír, mûvészeti papír, újságpapír;
karton; kartonból készült termékek, nevezetesen dobozok; papír-
táskák, borítékok és papírzacskók csomagolásra; nyomtatott
anyagok; könyvkötõk; fényképek; nyomóducok; irodaszerek, ne-
vezetesen borítékok, ragasztószalag-adagolók; ragasztók (tapa-
dós anyagok) irodai és háztartási használatra; anyagok mûvészek
részére; kefék, írógépek (elektromos vagy nem elektromos) és
irodai kellékek (bútorok kivételével), nevezetesen irodai kapcsok,
rajzszegek, javítófolyadékok, papírvágók, akták, orsók írógép-
szalagokhoz, bélyegzõgépek ipari célokra; oktatási anyagok (bú-
torok kivételével), nevezetesen földrajzi térképek, könyvek,
poszterek; iskolai felszerelések, nevezetesen tollak; tollbetéttar-
tók; tolltartók; nyomdabetûk (számjegyek és betûk), ceruzahe-
gyezõk, ceruzák, ceruzabéltartók; radírgumik; albumok, köny-
vek, útikönyvek (turisztikai könyvek), útmutatók (ismertetõ
könyvek); használati útmutató kézikönyvek; évkönyvek, brosú-
rák, füzetek, katalógusok, kalendáriumok, újságok; nyomtatott
kiadványok, nevezetesen magazinok és katalógusok az utazás,
szabadtéri programok, illetve tevékenységek, szabadidõ, sport- és
sportfelszerelések és ruhák területén; térképek; kártyaborítók; tér-
képborítók; papír kávéfilterek; lehúzóképek; csomagolópapír;
szemeteszsákok (papírból vagy mûanyagból); zacskók mikrohul-
lámú fõzéshez; jelzõtáblák papírból vagy kartonból; egészség-
ügyi papír, illemhelyek részére; asztalnemû papírból; papírtörül-
közõ; papír zsebkendõk; levelezõlapok.
18 Bõrtáskák (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek); napernyõk (mint ütõvel és/vagy labdával
ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); sporttáskák (mint ütõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
20 Bútorok, nevezetesen kerti asztalok és székek; kempingbú-
torok, nevezetesen asztalok, székek és összecsukható asztalok és
székek, zsámolyok és összecsukható ülõkék; karosszékek; tükör-
üvegek (tükrök); képkeretek; bemutatótáblák; kartotékszekré-
nyek; szívószálak; ágyfelszerelés (ágynemû kivételével), neveze-
tesen hálózsákok kempingezéshez, kempingágyak; matracok és
ágymatracok nem gyógyászati célokra; nem fémbõl készült azo-
nosítólapok és számtáblák; nem fémbõl készült zárak jármûvek-
hez; gyerekjárókák.
21 Nem nemesfémbõl készült tányérok; nem nemesfémbõl ké-
szült talpas poharak; ivópalackok utazók részére; nem elektromos
kávéskannák, nem nemesfémbõl; fésûk és szivacsok; kefék; kefe-
kötõ anyagok, nevezetesen tisztítókefék fegyverekhez, higiéniai
kefék állatok bundájához, tisztítókefék kötelekhez, fürdõkefék,

hajkefék, cipõkefék, ruhakefék, borotvapamacsok, elektromos és
nem elektromos fogkefék; kézi tisztítóeszközök, nevezetesen sep-
rûk, tisztítórongyok, tisztítószerrel átitatott ruhák tisztításhoz;
megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg (kivéve az épület-
üvegeket); nem nemesfémbõl készült asztali edények (a kések,
villák és kanalak kivételével), nevezetesen edények, csészék, tá-
lak, evõpálcikák, ivópoharak, papírból vagy mûanyagból készült
kelyhek és poharak; hodozható hidegtartó dobozok (nem elektro-
mos); hûtõpalackok, szigetelõpalackok.

22 Kötelek (nem gumiból, nem ütõkhöz, nem hangszerekhez);
zsinórok szemüvegekhez; zsinegek; halászhálók; álcahálók; sát-
rak; vitorlavásznak (nem biztonsági használatra, nem babakocsik
borításához); vitorlák; párnázóanyagok (a gumiból és mûanyag-
ból készültek kivételével); nyers textilrostok; takaróvitorlák; tex-
tilzsákok.

24 Szövetek; vízálló szövetek; tapadós szövetek hõségben való
használatra; cipõkhöz való szövetek; háztartási textíliák; textiltö-
rülközõk; pohártörlõ ruhák; címkék (szövet); (védõ) huzatok bú-
torokra; asztalnemû (nem papírból); asztali textilszalvéták; asz-
talterítõk (nem papírból); fürdõszobai textítilák (kivéve ruhák);
mosókesztyûk; textilbõl készült arckendõk; ágynemû; ágytaka-
rók; lepedõk (textilbõl); párnahuzatok; díszpárnahuzatok; háló-
zsákok (lepedõvászon); ágytextíliák; matrachuzatok; úti takarók
(pokrócok); textil zsebkendõk; textilkendõk smink eltávolítására;
lobogók; zászlók (nem papírból); biliárdposztó; kelmék.

25 Ruházat férfiak, nõk és gyermekek részére, nevezetesen al-
sóruházat, melegítõk, pulóverek, kardigánok, szoknyák, ruhák,
nadrágok, rövidnadrágok, pantallók, térdnadrágok, dzsekik, ano-
rákok, ingek, rövidujjú pólók, nyakkendõk, sálak, övek, kesztyûk
(mint ûtövel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termé-
kek); vízhatlan ruhák (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportok-
kal kapcsolatos termékek); kalapok, sapkák, fejpántok (mint ütõ-
vel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); zok-
nik (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos
termékek); cipõk (az ortopédia cipõk kivételével); ütõvel és/vagy
labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); sportcipõk
(mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termé-
kek); talpak lábbelikhez (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött spor-
tokkal kapcsolatos termékek); ruhák sportoláshoz, kivéve a bú-
várruhákat, és úgy mint nadrágok, dzsekik, rövidnagrágok, rövid-
ujjú pólók, pulóverek, tréningruhák, ingek, trikók (mint ütõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).

26 Zsinórok és szalagok; gombok; kapcsok és hurkok; gombos-
tûk és tûk; cipõkapcsok; csíptetõk ruhákhoz; cipõcsatok; karsza-
lagok; mezszámok; hajpántok; rugalmas szalagok, cipzárak tás-
kákhoz; nadrágszorítók biciklistáknak.

27 Szõnyegek; tornamatracok; lábtörlõk; gyékényfonatok; li-
nóleum; padlóburkolatok; tapéták (falikárpit) nem textilbõl.

28 Játékok, társasjátékok, célbadobó játékok, játékkártyák, te-
kejátékok, építõjátékok; játékszerek, játékszerek háziállatoknak,
plüssjátékok, mûanyag játékok, felfújható játékok, vízben hasz-
nálható játékok és játékszerek; játékrollerek; játék léggömbök;
sport- és testnevelési cikkek, ruhák, cipõk és matracok kivételé-
vel; hódeszkák, hódeszkaborítók, hószörfdeszkák és hószörfdesz-
kákhoz tervezett táskák, szánkók, ródlik (sportcikkek); hócipõk;
szájvédõk; lábszárvédõk; könyökvédõk és térdvédõk sportolás-
hoz; korcsolyacipõk korcsolyával; bokszkesztyûk; röptethetõ
deltaszárnyak; íjászati felszerelések, nyilak íjászkodáshoz; hüve-
lyek és tegezek nyilakhoz; bobok; játéksárkányok; csévék játék-
sárkányokhoz; zsinórok ütõkhöz, ütõk; labdák különféle játékok-
hoz; horgászfelszerelés, nevezetesen horgászbotok és horgász-
kellékek, nevezetesen orsók horgászathoz, zsinórok, kapásjelzõk,
horgok, mûcsalik és horgászcsalik; szörfdeszkák; labdák, lég-
gömbök, hálók sportokhoz; golfütõk; lécek vízisízéshez, sílécva-
salatok, síkötések; súlyok és súlyzók; íjak, íjpuskák és nyilak; já-
ték szigonypuskák; uszonyok úszáshoz; játék és sport úszóme-
dencék; csúszdák úszómedencékhez; gördeszkák; kellékek bû-
vészmutatványokhoz; csúszdák; biliárdok és biliárdlabdák, bili-
árddákók; készülékek fizikai rehabilitáláshoz és testedzõ gépek
testgyakorlatokhoz, haspadok; szobakerékpárok; expanderek
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(rugós tornaszer); hokiütõk; tekebábuk és -labdák pentanque (dél-
francia golyójáték); pingpongasztalok; biztonsági korlátok kü-
lönféle sportokhoz; színházi álarcok; sportszánkók; karácsonyfa-
díszek a világítóeszközök és az édességek kivételével.
37 Sportfelszerelések javítása; sportfelszerelések felállítása;
sportfelszerelések karbantartása; fertõtlenítés; jármûvek tisztítá-
sa; épületek tisztítása.
41 Szakiskolák (oktatás); tanítás; gyakorlati képzés (szemlélte-
tõ oktatás); sporttábor-szolgáltatások; sportesemények ütemezé-
se; egészségügyiklub-szolgáltatások; testnevelés; klubszolgálta-
tások (szórakoztatási vagy oktatási); állatok idomítása; golfozási
lehetõségek biztosítása; sportolási lehetõségek biztosítása; test-
edzés; teniszpályák bérbeadása; stadionhelyek bérbeadása; sport-
felszerelések (kivéve jármûvek) bérbeadása; búvárfelszerelések
bérbeadása; rekreációval kapcsolatos információk; rekreációs le-
hetõségek biztosítása; vidámparkok; szórakoztatókertek; üdülõ-
tábor-szolgáltatások (szórakoztatás); lottózók mûködtetése; par-
tik tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás show-kra; könyvköl-
csönzés; tanulmányi/oktatási vagy szórakoztatóversenyek szer-
vezése; sportversenyek szervezése; szórakozással kapcsolatos in-
formációk; workshopok szervezése és lefolytatása (képzés); be-
szélgetések, konferenciák, kongreszusok szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; (nem le-
tölthetõ) online elektronikus publikációk biztosítása; szerencsejá-
ték gépekkel felszerelt üzlethelyiségek nyújtotta szolgáltatások;
online játékszolgáltatások (számítógépes hálózatról); diszkószol-
gáltatások; könyvek kiadása; filmek, videofelvevõk, televízióké-
szülékek, videoszalagok, hangfelvételek, mozigépek, show-dísz-
letek kölcsönzése; mozilehetõségek; mozistúdió-szolgáltatások;
rádió- és televízióprogramok készítése; videoszalagok vágása;
felvételistúdió-szolgáltatások.

(111) 187.025 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 04986 (220) 2004.12.15.
(732) ZEAS SPORT Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Radics György Viktor, Dr. Maróti Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Futballcipõ, megkülönböztetõ trikó, cipõ.
28 Futball-labda, kézilabda, kosárlabda, röplabda, sípcsontvé-
dõ, könyökvédõ, térdvédõ, kapuskesztyû, cseretábla, bólyakész-
let, oktatótábla, síp, kapitányszalag.

(111) 187.026 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03002 (220) 2005.09.15.
(732) Borbély és Társa Bt., Tapolca (HU)

(546)

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

(111) 187.027 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02998 (220) 2005.09.15.
(732) MKB BANK Rt., Budapest (HU)

(541) MKB
(511) 36 Biztosítás, értékpapírügyletek, pénzmûveletek.

(111) 187.028 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02997 (220) 2005.09.15.
(732) Hortobágy Község Önkormányzata, Hortobágy (HU)

(740) Gyémánt Kft., Debrecen

(546)

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

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.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.029 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 00291 (220) 2005.01.21.
(732) Szepesi István, Sopron (HU)

(546)

(511) 10 Ortopédiai cikkek (hajprotézis, hajpótlás).

(111) 187.030 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03004 (220) 2005.09.15.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósüte-
mények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, gabonafélék-
bõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, müzliszele-
tek.

(111) 187.031 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02996 (220) 2005.09.15.
(732) Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség,

Debrecen (HU)
(740) Gyémánt Kft., Debrecen
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(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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.032 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03007 (220) 2005.09.15.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) CSOKOCSILLAG
(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,

kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélék-
bõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 187.033 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02875 (220) 2005.09.05.
(732) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) TAURIS
(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, szalámi, kolbász,

angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna, hús-
ból készült krémek, félkész hústermékek.

(111) 187.034 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02765 (220) 2005.08.24.
(732) Szeift Ádám, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.035 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03006 (220) 2005.09.15.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) CSOKOPOCKITOS

(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,
kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélék-
bõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 187.036 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01970 (220) 2005.06.07.
(732) Zöldpont Egyesület és Szerkesztõség, Nagymaros (HU)
(740) Cziráki Péter, Nagymaros

(546)

(511) 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) 187.037 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02666 (220) 2005.08.12.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

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

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

(111) 187.038 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02741 (220) 2005.08.23.
(732) INDEX.HU Rt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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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) 187.039 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03123 (220) 2005.09.28.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) Kék szalag
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.040 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 03802 (220) 2004.09.10.
(732) Szentlõrinc Városi Önkormányzat, Szentlõrinc (HU)

(546)

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

(111) 187.041 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02767 (220) 2005.08.24.
(732) Farina Rt., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) BELLA FARINA
(511) 5 Gabonafélék feldolgozásának melléktermékei gyógyászati

célra, vitaminos készítmények.
30 Kekszek, gabonapelyhek, tésztafélék.

(111) 187.042 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02874 (220) 2005.09.05.
(732) HILLTOP-BOR Ker. és Szolg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VÁR A VÁR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 187.043 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 00290 (220) 2005.01.21.
(732) Szepesi István, Sopron (HU)

(546)

(511) 3 Ragasztószerek, rögzítõanyagok álhajakhoz.

(111) 187.044 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02999 (220) 2005.09.15.
(732) Urbana Real Estate Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 187.045 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 00469 (220) 2005.02.03.
(732) dr. Zoltai Mária, Budapest (HU);

dr. Berzsenyi László, Érd (HU);
Varga Tibor, Budapest (HU);
Varga Marianne Roberta, Budapest (HU)

(541) NOVI-MIX
(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcssûrítmények,

szörpök, más készítmények italokhoz, egyéb alkoholmentes gyü-
mölcsitalok, amelyekhez hazai és külföldi termelésbõl, hagyomá-
nyos, erdei és alternatív biogazdálkodásból származó valamennyi
gyümölcsféleséget felhasználunk.

(111) 187.046 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03009 (220) 2005.09.15.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

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

(111) 187.047 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03010 (220) 2005.09.15.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

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

(111) 187.048 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03005 (220) 2005.09.15.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) CSOKOMELLO
(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,

kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélék-
bõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 187.049 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02668 (220) 2005.08.12.
(732) Drugtech Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)
(300) 78/580,123 2005.03.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENCORA
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek és készítmények, beleértve a

csontritkulás és a szív- és érrendszeri állapot kezelésére szolgáló
termékeket és készítményeket.
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(111) 187.050 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03003 (220) 2005.09.15.
(732) Carant ANTENNA Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Híradástechnikai és rádiókommunikációs berendezések,
antennák, tápvonalak.
35 Áruk, mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások bel- és
külkereskedelme.

(111) 187.051 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02995 (220) 2005.09.15.
(732) Bánhegyi Roland, Zalaegerszeg (HU)

(541) DJ.ROLAND
(511) 41 Diszkók, szórakoztatás.

(111) 187.052 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02764 (220) 2005.08.24.
(732) Zsidek László 34%, Mogyoród (HU); Zsidek Balázs 33%,

Budapest (HU); Zsidek Péter 33%, Üröm (HU)
(740) dr. Szalmásy Miklós, Szalmásy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÍZVADÁSZ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 187.053 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 04482 (220) 2004.11.08.
(732) British American Tobacco Polska S.A., Augustow (PL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, dohányzási cikkek, öngyúj-
tók, gyufák.

(111) 187.054 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02677 (220) 2005.08.12.
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),

Dublin 2 (IE)
(300) 78/667,636 2005.07.11. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SKYPE OUT
(511) 9 Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tune-

rek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõ-
készülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rend-
szerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berende-

zések, hangszórók sztereo- és mono hanglejátszó berendezések-
hez, hangszórók, CD- lejátszók, CD-írók, CD-cserélõk többleme-
zes CD-lejátszókhoz a CD- lemez visszajátszásához és kiválasz-
táshoz, távirányítók CD- lejátszókhoz; elektronikus házi audio,
video és személyi számítógép- központ szerverek, televíziók, pro-
jektoros televíziók, LCD- panelek, LCD- televíziók, plazmatele-
víziók, mikrotelevíziók, televíziókészülékek, televíziótunerek,
képcsövek, televízió távirányítók, hi-fi hangberendezés-egysé-
gek mint televízió-rendszerek külsõ alkotóelemei, televízió-kép-
ernyõk televíziótunerrel vagy anélkül, televízióhoz kapcsolható
jelátalakító berendezések (set-top box), színhõmérséklet kapcso-
lók televízió vevõkészülékekhez, cserélhetõ televízió- képcsö-
vek, televízió- tartozékok, így optikai szálas összekötõ elemek,
kép kinagyítók, alkatrészkábelek és DVI-kábelek; elektromos
hangrögzítõ készülékek, digitális videomagnók, DVD-lejátszók,
digitális hanglejátszó berendezések, digitális hanglemezek, opti-
kai kommunikációs berendezések, PDA-k, digitális kódolók,
MP3- lejátszók; digitális kamerák, nyomtatók digitális kamerák-
hoz, hordozható nyomtatók digitális kamerákhoz; hordozható,
illetve kézi digitális elektronikus készülékek szöveges, adat- és
hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és
megtekintésére; számítógép-szoftver a hordozható, ill. kézi digi-
tális elektronikus készülékek használatához;

(111) 187.055 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02678 (220) 2005.08.12.
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),

Dublin 2 (IE)
(300) 78/667,603 2005.07.11. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SKYPE IN
(511) 9 Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tune-

rek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõ-
készülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rend-
szerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berende-
zések, hangszórók sztereo- és mono hanglejátszó berendezések-
hez, hangszórók, CD- lejátszók, CD-írók, CD-cserélõk többleme-
zes CD- lejátszókhoz a CD- lemez visszajátszásához és kiválasz-
táshoz, távirányítók CD- lejátszókhoz; elektronikus házi audio,
video és személyi számítógép központ szerverek, televíziók, pro-
jektoros televíziók, LCD- panelek, LCD- televíziók, plazmatele-
víziók, mikrotelevíziók, televíziókészülékek, televíziótunerek,
képcsövek, televízió távirányítók, hi-fi hangberendezés-egysé-
gek mint televíziórendszerek külsõ alkotóelemei, televízió képer-
nyõk televíziótunerrel vagy anélkül, televízióhoz kapcsolható jel-
átalakító berendezések (set-top box), színhõmérséklet kapcsolók
televízió vevõkészülékekhez, cserélhetõ televízió képcsövek, te-
levízió- tartozékok, így optikai szálas összekötõ elemek, képkina-
gyítók, alkatrészkábelek és DVI-kábelek; elektromos hangrögzí-
tõ készülékek, digitális videomagnók, DVD-lejátszók, digitális
hanglejátszó berendezések, digitális hanglemezek, optikai kom-
munikációs berendezések, PDA-k, digitális kódolók, MP3-leját-
szók; digitális kamerák, nyomtatók digitális kamerákhoz, hordoz-
ható nyomtatók digitális kamerákhoz; hordozható, illetve kézi
digitális elektronikus készülékek szöveges, adat- és hangfájlok
rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekinté-
sére; számítógép- szoftver a hordozható, ill. kézi digitális elektro-
nikus készülékek használatához;

(111) 187.056 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 03662 (220) 2004.08.31.
(732) Sárközi Imre, Esztergom (HU)

(541) OCEANUS
(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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5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Tej és tejtermékek.
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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 187.057 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01096 (220) 2005.03.23.
(732) Pizza Hut International, L.L.C., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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; húsból, baromfiból, sajtból, gyümölcsbõl és zöldségbõl
készült pizzafeltétek.
30 Pizza; pizzaalapok; pizzaszószok; pizzatészta.

(111) 187.058 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01099 (220) 2005.03.23.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MISD
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;

kávé és tejeskávé italok, tejpor, pótkávé, kakaó, csokoládé, gabo-
nafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények és fûszerek, illetve
ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó ká-
vé, pótkávé; tea, teaitalok, tealevelek, gyógytea, teakivonatok,
azonnal oldódó tea, teapótlók; teafõzetek, fõzetek; kakaó, kakaó-
italok, csokoládé és csokoládékivonat por vagy granulátum alak-
ban vagy folyékony formában.

(111) 187.060 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02020 (220) 2005.06.13.
(732) Petõ László, Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezések; lakásépítés; épületek kivitelezése; magasépí-
tési munkák.

(111) 187.061 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02026 (220) 2005.06.14.
(732) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) R.RADOÉP
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipa-

ri gépek kölcsönzése.

(111) 187.062 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02035 (220) 2005.06.14.
(732) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VONGLUVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(111) 187.063 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02036 (220) 2005.06.14.
(732) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARGLUTA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(111) 187.064 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02037 (220) 2005.06.14.
(732) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PASOLINK NEO
(511) 9 Telekommunikációs berendezések, mikrokommunikációs

berendezések és mûholdas kommunikációs berendezések; kábe-
lek, antennák, transzmitterek, vevõkészülékek, modemek, modu-
látorok, demodulátorok, multiplexerek, kijelzõmonitorok, video-
kamerák, telefon- és adatközpontok, jelfogók, útválasztók, ismét-
lõk, erõsítõk, telefonok, telefaxgépek, rádiók, személyi hívók,
rádiótelefonok és mobiltelefonok.

(111) 187.065 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02039 (220) 2005.06.14.
(732) Chen Jie, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.066 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 04432 (220) 2004.11.03.
(732) DOXABI Rt., Miskolc (HU)

(541) DOXABI
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 187.108 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01052 (220) 2005.03.21.
(732) Solved Informatikai és Konzultációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga János Tamás, Forgó, Varga és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TherMo-Bill
(511) 42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása.
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(111) 187.112 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01042 (220) 2005.03.21.
(732) Mezõsi Tamás, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.115 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01893 (220) 2005.05.31.
(732) Czinkné Sztán Anikó, Miskolc (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

(111) 187.116 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01619 (220) 2005.05.06.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) TAKARÉKOS BIOPON
(511) 3 Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;

kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító- és frissítõkészítmé-
nyek ruhanemûhöz és textíliákhoz; szappanok, textíliák élénkíté-
sére szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai ke-
ményítõ; illatosítózacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; potpourri; kölnivizek; de-
zodorok.

(111) 187.117 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01888 (220) 2005.05.31.
(732) STANDART Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

(541) HISTOMOBIL
(511) 35 Veterán-, nosztalgia- és hobbijármûvekkel kapcsolatos rek-

lámozás; kereskedelmi ügyletek; bemutatók, árverések, kiállítá-
sok és vásárok szervezése.

(111) 187.118 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01620 (220) 2005.05.06.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) BIOPON TAKARÉKOS
(511) 3 Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;

kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító- és frissítõkészítmé-
nyek ruhanemûhöz és textíliákhoz; szappanok, textíliák élénkíté-
sére szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai ke-
ményítõ; illatosítózacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; potpourri; kölnivizek; de-
zodorok.

(111) 187.119 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01621 (220) 2005.05.06.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) HENKEL TAKARÉKOS
(511) 3 Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;

kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító- és frissítõkészítmé-
nyek ruhanemûhöz és textíliákhoz; szappanok, textíliák élénkíté-
sére szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai ke-
ményítõ; illatosítózacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; potpourri; kölnivizek; de-
zodorok.

(111) 187.120 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 03317 (220) 2005.10.13.
(732) Fisher Aircon Solutions LLC., Washington, DC. (US)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 187.121 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01378 (220) 2005.04.14.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.122 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01376 (220) 2005.04.14.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Otthont alkotni mûvészet
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.138 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02772 (220) 2005.08.25.
(732) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt.,

Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.
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(111) 187.139 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02773 (220) 2005.08.25.
(732) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt.,

Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 187.140 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02774 (220) 2005.08.25.
(732) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt.,

Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 187.141 (151) 2006.11.22.
(210) M 05 02777 (220) 2005.08.25.
(732) Grassy Attila, Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.142 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02877 (220) 2005.09.06.
(732) Ji Xiang 2003 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.143 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02879 (220) 2005.09.06.
(732) PRIMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 187.144 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02880 (220) 2005.09.06.
(732) PRIMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 187.145 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02882 (220) 2005.09.06.
(732) Szent Márton Gyermekmentõszolgálat Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Mentõszolgálattal való szállítás; mentõszolgáltatások.

(111) 187.146 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02885 (220) 2005.10.06.
(732) FLORETTA Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)

(546)

(511) 1 Termõföld.
9 Elektronikus címkék árukhoz; elektronikus hirdetõtáblák;
elektronikus közlemények [letölthetõ].
16 Nyomtatványok; papíráruk.
21 Virágcserepek.
31 Növények; magvak (vetõmagvak); palánták; virághagy-
mák; virágok (élõ).

(111) 187.147 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02888 (220) 2005.09.06.
(732) LEHAR GmbH, Ebreichsdorf (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HARAKIRI
(511) 33 Szeszes italok és likõrök.

(111) 187.148 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02889 (220) 2005.09.06.
(732) Pakay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint ilyen anyagokból ké-
szült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ eszkö-
zök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és böröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok és nyergek, lószerszámok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás, reklámanyagok kölcsönzése, terjesztése.
42 Szépségápolási, kozmetikai szolgáltatások.

(111) 187.149 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03016 (220) 2005.09.16.
(732) FEY Kommunikációs és Direktmarketing Studio Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 40 Nyomdai szolgáltatás.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység.

(111) 187.150 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03019 (220) 2005.09.16.
(732) ÕRMESTER Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen, biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 187.151 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03020 (220) 2005.09.16.
(732) Halas Irodaszergyártó Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) GRÉTA
(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) 187.152 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03130 (220) 2005.09.29.
(732) REALCONTACT Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
könyvek, magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papír-
ipari cikkek, nyomdabetûk; klisék.

(111) 187.153 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03137 (220) 2005.09.29.
(732) HUNTEXTIL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.154 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03138 (220) 2005.09.29.
(732) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.155 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03139 (220) 2005.09.29.
(732) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.156 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03141 (220) 2005.09.29.
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(554)

(511) 29 Ízesített túróhab.

(111) 187.157 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03142 (220) 2005.09.29.
(732) SINOKER Kft., Siófok (HU)

(546)

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

(111) 187.158 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 03279 (220) 2005.11.14.
(732) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató

Rt., Budapest (HU)

(541) CONTENTUM

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

(111) 187.159 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02078 (220) 2005.06.20.
(732) Haj Ahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 187.160 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02087 (220) 2005.06.20.
(732) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ORIENT CARE
(511) 3 Kozmetikai szerek.

41 Kozmetikai szolgáltatás.
44 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 187.161 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02204 (220) 2005.06.30.
(732) Zhang Rong Liu, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.162 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02206 (220) 2005.06.30.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jónás Edit, Budapest

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

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.163 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02207 (220) 2005.06.30.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jónás Edit, Budapest

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

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.164 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02209 (220) 2005.06.30.
(732) IBSA PHARMA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bucsiné dr. Kovács Jolán, Budapest

(541) PORC-O-GO
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(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, táplálékki-
egészítõk, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 187.165 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02210 (220) 2005.06.30.
(732) Regam Kft., Kemeneskápolna (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 43 Kempingszolgáltatások.

(111) 187.166 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02211 (220) 2005.06.30.
(732) Environmental Protection Enterprises wll,

Manama Bahrein (BH)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) HARDOIL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

35 Reklámozás.
42 Olajszennyezõdések eltávolítása, különösen tengerek és
óceánok olajszennyezõdéseinek eltávolítása.

(111) 187.167 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02320 (220) 2005.07.12.
(732) EURAMA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rohrbeck István Zsolt, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása, utazásszervezés.

(111) 187.168 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02321 (220) 2005.07.12.
(732) EURAMA Utazási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rohrbeck István Zsolt, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása, utazásszervezés.

(111) 187.169 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02324 (220) 2005.07.12.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 187.170 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02327 (220) 2005.07.12.
(732) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Száraztészták.

(111) 187.171 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02330 (220) 2005.07.12.
(732) EMVCo, LLC (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(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; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; valamint számítógépes hardver; vezeték nélküli fizetõesz-
közzel (transzponderrel, impulzusátvivõvel/válaszjeladóval) el-
látott adattárolásra szolgáló írható, olvasható mûanyag (memó-
ria)kártyaszerû számítógépes hardver; kártya- olvasók mágnese-
sen kódolt kártyákhoz, integrált áramkörû csipet tartalmazó rádió-
frekvenciás azonosító eszközök és kártyák; telekommunikációs
berendezések, nevezetesen, transzponderek (impulzusátvi-
võk/válaszjeladók); pénzügyi szolgáltatások, banki tevékenysé-
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gek, fizetés és telekommunikációs ipar területén használt számí-
tógépes hardver és számítógépes szoftver; számítógép- biztonsági
szoftver; számítógépes operációs rendszerek számítógépes háló-
zatokon végrehajtott pénzügyi tranzakciókhoz.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; valamint pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen, banki szol-
gáltatások, hitelkártya, valamint bankszámlakártya szolgáltatá-
sok; bizonyos pénzösszeggel bíró kártyákon keresztül kínált elõre
fizetett kártyaszolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások;
tranzakciós pontértékû szolgáltatások, rádiófrekvenciás azonosí-
tó eszközök által történõ fizetés és tranzakció érvényesítés/hitele-
sítés; elektronikus fizetés feldolgozási szolgáltatások; elektroni-
kus pénzátutalási szolgáltatások; pénügyi információk szolgálta-
tása, pénzügyi vezetési és pénzügyi adatkezelési szolgáltatások;
automatizált (pénz/papír) számláló gépekkel kapcsolatos szolgál-
tatások; tanácsadás a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolato-
san.

(111) 187.172 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02333 (220) 2005.07.12.
(732) Skateboard World Industries, Inc. (California állam

törvényei szerint mûködõ vállalat),
El Segundo, California (US)

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

(546)

(511) 18 Táskák, hátizsákok, utazótáskák, akasztós ruhatáskák, irat-
tárcák és pénztárcák.
25 Férfi és nõi ruházati cikkek, beleértve trikók, ingek, sportpu-
lóverek, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, úszó-
dresszek, dzsekik, tornacipõk, zoknik, szoknyák, ruhák, blúzok,
kalapok, felhajtott karimájú kis nõi kalapok, kis kerek fiúsapkák,
lábbelik.
28 Sportcikkek, beleértve gördeszkák, gördeszkakerekek, gör-
deszka fém alkatrészei beleértve a szorítószalagokat, rugalmas
talpfelületek és gördeszkavezetõk, gördeszkalapok, egysoros gör-
korcsolyák, térdvédõk, könyökvédõk, hódeszkák és hódeszkakö-
tések.

(111) 187.173 (151) 2006.11.14.
(210) M 05 02430 (220) 2005.07.22.
(732) LHB INTER-SEC. Kft., Gyõr (HU)

(541) LHB INTER-SEC.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 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 fel-
szerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elekt-
romos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépülete-
ket, ablaktisztítás, keménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõírtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, 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, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakó-
épületek, iroda, gyár, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasz-
tók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtere-
ken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, me-
chanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figye-
lés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûz-
oltók hívása; magánnyomozói tevékenység, a biztonsági tevé-
kenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevé-
kenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari-,
a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.

(111) 187.174 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02432 (220) 2005.07.22.
(732) LHB INTER-SEC. Kft., Gyõr (HU)

(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
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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 fel-
szerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési-, riasztó-, elekt-
romos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépülete-
ket, ablaktisztítás, keménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõírtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, 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 érték biztonsági szolgálta-
tás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakó-
épületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ-, és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasz-
tók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utas átvizsgálást repülõtere-
ken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, me-
chanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figye-
lés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûz-
oltók hívása; magánnyomozói tevékenység, a biztonsági tevé-
kenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevé-
kenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.

(111) 187.175 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02433 (220) 2005.07.22.
(732) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) CIRMOS
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(111) 187.176 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02434 (220) 2005.07.22.
(732) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 187.177 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02436 (220) 2005.07.22.
(732) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 187.178 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02438 (220) 2005.07.22.
(732) Dryvit Systems, Inc. (Rhode Island törvényei szerint létesült

vállalat), West Warwick, Rhode Island (IS)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Rostos szerkezetû, réteges kiképzésû, fõleg üvegszálból ké-
szült épületek falfelületének kialakítására szolgáló anyag, modu-
lelemkénti kialakításban is; akrilpolimer bázisú, simítható védõ-
és díszítõbevonat épület falfelületekre; alapvakolat épületfalak
külsõ felületének kõvel való burkolásához; téglautánzatú felület
külsõ falfelületének alakításához használatos kemény, betonból
készült elemek; külsõ falfelületek készítésére szolgáló ragasztó-
anyagok; külsõ falszerkezetek épületekhez, beleértve szigetelõ-
anyagokat, mechanikus rögzítõeszközöket, így csavarokat és csa-
pokat erõsítõ hálókat, polimer alapú bevonatokat és hálósított
diszítõ- és védõbevonatokat; akril-polimer védõbevonatok épüle-
tek külsõ falazatához.

(111) 187.179 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02680 (220) 2005.08.15.
(732) Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)

(541) CITROKALCIUM
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, vi-

taminkészítmények, vitaminok és ásványi anyagok pótlására
szolgáló termékek, élelmiszer-kiegészítõk humángyógyászati
használatra.

(111) 187.180 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02771 (220) 2005.08.25.
(732) Tálos Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

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

(111) 187.181 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 02822 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.182 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 02824 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.183 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 02827 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.184 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 02828 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.185 (151) 2006.11.22.
(210) M 04 04366 (220) 2004.10.27.
(732) Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány 49%,

Szeged (HU);
Majzik Andrea 30%, Szeged (HU);
Jancsák Csaba 11%, Szeged (HU);
dr. Dömötör Máté 10%, Szeged (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.186 (151) 2006.11.14.
(210) M 04 05131 (220) 2004.12.30.
(732) Varga István, Budapest (HU);

Christophe Willemin, La Tour-de-Treme, Suisse (CH)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest

(541) ARSAD VERITABLE EAU d’ARQUEBUSADE

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

(111) 187.187 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 05133 (220) 2004.12.30.
(732) REGISZTER PLAKÁT NYOMDA 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; tanítási és okta-
tási anyagok, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; plakátok, pros-
pektusok, szórólapok, névjegyek, újságok, egyéb nyomdai termé-
kek; tasakok, csomagolóanyagok.

(111) 187.188 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00530 (220) 2005.02.07.
(732) SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH,

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

Budapest

(541) ODOL
(511) 3 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények,

fogápoló szerek és leheletfrissítõk; szájápoló készítmények, fog-
gélek, fehérítõkészítmények, fogfényesítõ készítmények, fogfe-
hérítõ készítmények és gyorsítószerek, kozmetikai folttisztító
készítmények.

5 Gyógyhatású szájápoló termékek, gyógyhatású fogfényesí-
tõ készítmények, gyógyhatású fogfehérítõ készítmények, gyógy-
hatású szájvizek, gyógyhatású fehérítõkészítmények; rágógumik
és cukorkák foghigiéniai célokra.

10 Fog- és szájápoló eszközök; rugalmas és eldobható fogásza-
ti tálcák.

21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem, kefék és szivacsok, va-
lamint azok tartói és applikátorai.

(111) 187.189 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01336 (220) 2005.04.12.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
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fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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

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

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

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.

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

15 Hangszerek.

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

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

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

43 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.

M76

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1

Nemzeti lajstromozott védjegyek



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

(111) 187.190 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01337 (220) 2005.04.12.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.191 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01717 (220) 2005.05.17.
(732) BESTA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(111) 187.192 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01862 (220) 2005.05.27.
(732) Dalgon Kft., Budapest (HU)

(541) Same, same, but different
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; ernyõk, napernyõk és sétapálcák; osto-
rok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.193 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01863 (220) 2005.05.27.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 187.194 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01865 (220) 2005.05.27.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 187.195 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01866 (220) 2005.05.27.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 187.196 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01867 (220) 2005.05.27.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 187.197 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01868 (220) 2005.05.27.
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SPONGEBOB SQUAREPANTS
(511) 9 Színdarabok és musicalek hang- és videofelvételei; nap-

szemüvegek; mágnesek; mindenféle típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-berendezések és -tartozékok, mobiltelefon-elõlapok,
vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre letölthetõ
csengõhangok, zenék, MP3-tartalmak, grafikák, videoképek, ve-
zeték nélküli átvitel biztosítása csengõhangok, hangok, zene,
MP3-tartalmak, grafikák, videoképek, információk és hírek fel-
töltésére és letöltésére vezeték nélküli kommunikációs eszközök-
re; szavazás és hang, illetve szöveges üzenetek fogadása vezeték
nélküli mobil kommunikációs eszközök között; videojáték-prog-
ramok programkazettán, lemezen, CD-ROM-on, kazettán, szala-
gon és minilemezen; számítógépes játékszoftverek lemezeken,
CD-ROM-on és minilemezen.

16 Nyomtatott anyagok, így levélpapírok és jegyzetfüzet betét-
lapok, fantáziakönyv-sorozatok, képregények, vidám könyvek,
matricák, jármûvek lökhárítójára ragasztható matricák, cserebe-
rekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, mappák, ceruzák, tollak,
naptárak.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruházat, övek, rövidnad-
rágok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, kendõk, kardigánok,
halloweenjelmezek, nõi ruhák, kesztyûk, tornanadrágok, fülvé-
dõk, sálak, pizsamák, nadrágok, ingek, szabadidõruha-felsõk, sí-
ruházat, sportos nadrágok, napellenzõk, harisnyatartók, magas
nyakú pulóverek, alsónemû, mellények, tréningruhák, fejrevalók.

28 Játékok és játékszerek; így kártyajátékok, darts, babák;
plüssfigurák; akciófigurák és ezek tartozékai; CD-ROM-mal mû-
ködõ önállóan üzemelõ videojáték gépek, önállóan üzemelõ vi-
deojáték gépek, önállóan üzemelõ hangjelzéses játékgépek, vala-
mint társasjátékok; sportcikkek, így golfütõk, baseball-labdák,
futball-labdák, fallabdák, játéklabdák, baseballütõk, karácsony-
fadíszek.

30 Kenyérfélék, kenyérrudak (bread sticks), rágógumi, torta-
dekorációk, ehetõ süteménydekorációk, vegyes sütemények, cso-
koládé alapú sütemény- és tortatöltelék, cukorkák, cukorral be-
vont pattogatott kukorica, karamellás pattogatott kukorica, kara-
mellák, gabona alapú snackételek, sajtos ízesítésû kukoricapehely
snackek, rágógumi, csokoládéchips, kukoricachips, lisztbõl ké-
szült chips, csokoládé, csokoládéval bevont dió, mogyoró, csoko-
ládépor, csokoládészirup, csokoládéöntet, kakaókeverékek, fagy-
lalttölcsérek, aprósütemények, kukoricás csiga, sós keksz és sajt-
keverékek, sós kekszek, készételek, gabona alapú szeletek, torta-
jég, gyümölcsös piték, ízesített és édesített zselatin, zabpehely
alapú snackszeletek, forró csokoládé, pattogatott kukorica, perec,
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puding, nápolyik, jégkrémek, turmixok, fagylaltok, fagyasztott
édességek, fagyasztott joghurt, fagyasztott vaníliaöntet.
41 Szórakoztatás éppen futó, animációs televízió-mûsorok for-
májában; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális szá-
mítógép-hálózaton keresztül.

(111) 187.198 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01977 (220) 2005.06.08.
(732) CHEMICO Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.199 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01978 (220) 2005.06.08.
(732) ECONA PRO Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) COMBAG
(511) 18 Aktatáskák és irattáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; ol-

daltáskák, tarisznyák; bõröndök; kofferek (kis utazóládák); úti-
táskák; utazóládák; hátizsákok; kézitáska vázak, kézitáskák és ol-
daltáskák számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására;
táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl; bevásárlóhálók;
bevásárlótáskák.
22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); táskák számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására;
hevederek számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására;
hálók anyagmozgatásra, szállításra; hámok, nem fémbõl, anyag-
mozgatáshoz; hevederek anyagmozgatáshoz, nem fémbõl; cso-
magoló- kötelek; csomagolókötelek nem fémbõl; csomagolózsi-
negek; kötelek anyagmozgatásra, szállításra.

(111) 187.200 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01979 (220) 2005.06.08.
(732) InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Térképes címkeresõ szoftver.

(111) 187.201 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01980 (220) 2005.06.08.
(732) JIAN DAN Kft., Budapest (HU)

(541) HENXING
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 187.203 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01987 (220) 2005.06.08.
(732) FORTO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti alapanyagok, orvosi mûszerek, berendezések, or-
topédiai cikkek, ortopédcipõ talpak, talpbetétek, betét alapanya-
gok, fûzõalapanyagok, cipõalapanyagok, protézisek, mûvégta-
gok, kézujj és lábujjelválasztó betétek és védõk, lábpárnák, kötõk,
övek, védõk, gyógyászati készülékek és eszközök.

(111) 187.216 (151) 2006.11.09.
(210) M 03 03283 (220) 2003.08.01.
(732) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 187.232 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01235 (220) 2005.04.04.
(732) TOBIO Bt., Budapest (HU)

(541) Pink sky
(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.

(111) 187.233 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01388 (220) 2005.04.14.
(732) Haas György, Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZÜLETÉSVONAL
(511) 9 CD-ROM, audio-video kompaktlemezek.

16 Folyóiratok, hírlevelek, füzetek, könyvek, magazinok /idõ-
szaki lapok/, nyomtatott publikációk, újságok.
38 Rádió- és televízió-mûsorok, várandóssággal, születéssel
kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás telefonon.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek, folyóiratok online kiadása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk /nem letölthetõk/, videofilmezés.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szülésznõk szolgáltatásai,
pszichológus szolgáltatásai.

(111) 187.234 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01387 (220) 2005.04.14.
(732) Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Moxicam
(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).
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(111) 187.235 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00833 (220) 2005.03.02.
(732) Electool Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Joó Beatrix, Joó Ügyvédi Iroda, Szentendre

(541) ELECTOOL
(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) 187.236 (151) 2006.11.09.
(210) M 04 04261 (220) 2004.10.19.
(732) Pándi Károly, Budapest (HU)

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

(111) 187.237 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01233 (220) 2005.04.04.
(732) Sanoma Exit Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 187.238 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01756 (220) 2005.05.19.
(732) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)

(546)

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

(111) 187.239 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01760 (220) 2005.05.19.
(732) MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Varga Zoltán, Dunakeszi

(541) KORONA FITT tészta
(511) 30 Száraztészta (más gabonakészítmények).

(111) 187.240 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01385 (220) 2005.04.14.
(732) Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lamigard
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(111) 187.241 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00481 (220) 2005.02.04.
(732) Orbán Károly, Debrecen (HU)

(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen

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

tevékenységek.

(111) 187.242 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01762 (220) 2005.05.19.
(732) BÁRDI AUTÓ Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.243 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01751 (220) 2005.05.19.
(732) Jekl Béla, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) JEKL
(511) 33 Borok.

(111) 187.244 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 02002 (220) 2005.06.10.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) BABAMOSOLY
(511) 3 Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek.

5 Egészségügyi termékek, bébiételek.
30 Tea.

(111) 187.245 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01234 (220) 2005.04.04.
(732) FISCH Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

(511) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászfelszerelések; ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés); mesterséges csalik horgászathoz.
30 Gabonakészítmények; kukorica (darált); kukorica, sült; ku-
koricaliszt; kukoricapehely.

(111) 187.246 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01626 (220) 2005.05.06.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 187.247 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01618 (220) 2005.05.06.
(732) Sárga Taxi 2001 Kft., Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

(111) 187.248 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01761 (220) 2005.05.19.
(732) MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Varga Zoltán, Dunakeszi

(546)

(511) 30 Száraztészta (más gabonakészítmények).

(111) 187.249 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 01229 (220) 2005.04.04.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

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

(111) 187.250 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00839 (220) 2005.03.02.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Porszívók; mosogatógépek; mosógépek.

(111) 187.251 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00504 (220) 2005.02.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús; hal; szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék; gyümölcspé-
pek; tojások, tej és tejkészítmények; szója alapú élelmiszerek;
étolajok és zsírok.
30 Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; pótkávé; liszt
és gabonafélébõl készített ételek; kenyér; sütemény és édességek;
fagylaltok; méz; melasz; élesztõ; sütõpor; só; mustár; ecet; fûsze-
rek; ízesítõ öntetek; étkezési jég.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szója alapú italok.

(111) 187.252 (151) 2006.11.09.
(210) M 05 00502 (220) 2005.02.04.
(732) TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP (Delaware

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Atlanta,
Georgia állam (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) WE KNOW DRAMA
(511) 35 Online kereskedelmi szolgáltatások; katalógus alapján mû-

ködõ csomagküldõ szolgáltatások; különféle fogyasztási cikkeket
árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; in-
tegrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítá-
sa biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formá-
jában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítésé-
hez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltele-
vízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása és/vagy bemutatá-
sa; kábeltelevízión, televízión, rádión és globális számítógépes
hálózaton keresztül közvetített folytatásos vígjátékok, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
42 Számítógépes szolgáltatások, online számítógépes szolgál-
tatások, így online folyóiratok; online számítógépes adatbázis és
interaktív adatbázis biztosítása; szórakozással és szórakoztatással
kapcsolatos információs weboldal biztosítása, valamint online
kapcsolatok biztosítása egyéb weboldalakhoz; ideiglenes online
szoftverhasználat biztosítása; vidámparkok és kalandparkok szol-
gáltatásai.

(111) 187.292 (151) 2006.12.04.
(210) M 05 04053 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.293 (151) 2006.12.04.
(210) M 05 04039 (220) 2005.12.21.
(732) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)
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(546)

(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai távközlési készülékek, be-
rendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrek-
venciás vonalak és berendezések, csatlakozók, központok, alköz-
pontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, villamos, op-
tikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás készülékek és
berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágneskártyák, tele-
fonkártya, számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és
alkatrészek számítógépekhez, elektronikus játékok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.
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) 187.301 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04062 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.303 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04043 (220) 2005.12.21.
(732) Sallainé Nagy Ildikó, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 187.304 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04063 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.305 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03513 (220) 2005.11.02.
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségfélék fõleg sózott és
pácolt zöldségfélék; levesek és leveskészítmények, beleértve
zöldségleves-készítményeket és erõleves-sûrítményeket.
30 Öntetek (salátaöntetek kivételével), ételízesítõk, fûszerek,
ízesítõk, ételadalékok, sózott és ízesített zöldségkeverékek ételek
ízesítéséhez.

(111) 187.306 (151) 2006.12.05.
(210) M 04 02999 (220) 2004.07.07.
(732) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
41 Kulturális rendezvények és kiállítások.
43 Vendéglátás, gasztronómiai szolgáltatások.

(111) 187.308 (151) 2006.12.05.
(210) M 04 05028 (220) 2004.12.18.
(732) Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU);

Böszörményi István Péter, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) MOBILEHIT
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezeté-

kes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szol-
gáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek, különösen játékkaszinó-szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, online játékok szolgáltatása, sorsjáték lebonyolí-
tása, szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatási
tárgyú információk, vetélkedõk nyújtása és lebonyolítása.

(111) 187.309 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 00175 (220) 2005.01.13.
(732) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) FARKASÉTVÁGY
(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.

(111) 187.311 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04064 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.312 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04086 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) KOKTÉL
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.313 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04077 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) hajdujob
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.314 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04038 (220) 2005.12.21.
(732) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)

(541) EUfonika
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai távközlési készülékek, be-

rendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrek-
venciás vonalak és berendezések, csatlakozók, központok, alköz-
pontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, villamos, op-
tikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás készülékek és
berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágneskártyák, tele-
fonkártya, számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és
alkatrészek számítógépekhez, elektronikus játékok.

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

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) 187.315 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 00370 (220) 2005.01.26.
(732) Zubor László, Ózd (HU)
(740) dr. Nyuzó Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 187.316 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04047 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) hevesjob
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.317 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03907 (220) 2005.12.08.
(732) Belsoft Számítástechnikai Kft., Debrecen (HU)

(541) BelConSys
(511) 9 Számítógépprogram és -szoftver.

(111) 187.318 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 00542 (220) 2005.02.08.
(732) Motor Trader Kft., Miskolc (HU)

(541) BIKER MAGAZIN BIKER MAGAZIN
(511) 16 Újság.

35 Reklámozás.

(111) 187.319 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04054 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.320 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04045 (220) 2005.12.21.
(732) Sejtbank Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások (vérbanki szolgáltatások).

(111) 187.321 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01918 (220) 2005.06.01.
(732) Lucky wei Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, farmerruházati cikkek.
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(111) 187.325 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 02943 (220) 2005.09.09.
(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) 187.330 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 02365 (220) 2005.07.15.
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Más osztályba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és er-
dészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és

zöldségek; táplálékok és táplálékkiegészítõk állatok részére; szé-
piacsontok; csontok és ehetõ rágcsák; állati alom.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkórházak; higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások állatok részére; állatokkal kapcso-
latos jótékonysági és tanácsadói szolgáltatások; állatokkal kap-
csolatos tenyésztési, nevelési és kutatási szolgáltatások.

(111) 187.331 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04037 (220) 2005.12.21.
(732) Turbosoft Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) TurboSoft SZERVIZ v. 2005
(511) 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

(111) 187.333 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03072 (220) 2004.11.02.
(732) Bábolna Élelmiszeripari Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 A húskivonatokba tartozó, panírozott továbbfeldolgozott
termékek, valamint töltelék és szeletelt áru továbbfeldolgozott
termékek.

(111) 187.335 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04056 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) hajduauto
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.336 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04040 (220) 2005.12.21.
(732) Zolmár 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Gépkocsik alkatrészei, különösen üléshuzatok.

(111) 187.337 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03080 (220) 2005.09.22.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC.

(Delaware államban bejegyzett társaság),
Foster City, Kalifornia (US)

(300) 78/595,600 2005.03.25. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STRIVUS
(511) 5 Vírusellenes gyógyszerészeti készítmények HIV-megbete-

gedés kezelésére.

(111) 187.338 (151) 2006.12.05.
(210) M 04 03196 (220) 2004.07.21.
(732) Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), East Ada,

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

(541) ICOOK
(511) 9 Egéralátétek, mágnesek.

14 Órák, fõzõórák, kulcstartók, nyakba akasztható láncok kul-
csokhoz.
16 Tollak, jegyzettömbök (hagyományos és öntapadós), ra-
gasztócímkék, könyvjelzõk.
18 Bevásárlószatyrok, táskák, névjegykártyatartók.
21 Poháralátétek, tepsifogó kesztyûk, kávéscsészék, ivópoha-
rak.
24 Asztalnemûk (nem papírból).
25 Kötények, rövidujjú pólók, sapkák, kalapok, szakácssap-
kák, dzsekik.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
39 Szállítási szolgáltatások, fõzéssel kapcsolatos dolgok, fû-
szereket, élelmiszertermékeket és recepteket tartalmazó ajándék-
csomagok készítése és szállítása.
41 Nevelés és szakmai képzés a konyhamûvészet területén fõ-
zõstúdión kersztül; könyvek, újságok, magazinok publikálása és
kiadása az interneten és egyéb számítógépes hálózatokon keresz-
tül, fõzéssel kapcsolatban.
43 Élelmezés, vendéglátási szolgáltatások, kutatási szolgálta-
tások, különleges fûszerek, élelmiszertermékek és receptek felku-
tatására.

(111) 187.339 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04059 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.340 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04060 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.342 (151) 2006.12.05.
(210) M 04 03448 (220) 2004.08.12.
(732) Li Lifeng, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi, gyermek ruhanemûk, pizsama, pólók, alsónemûk,
cipõk, sapkák.

(111) 187.343 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03913 (220) 2005.12.08.
(732) Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.344 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 04066 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.347 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 02373 (220) 2005.07.15.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(554)

(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány; cigarettadohány, pipado-
hány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány; ciga-
retták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve áru-
sított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû, orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányzási
cikkek; cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
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(111) 187.348 (151) 2006.12.05.
(210) M 06 00967 (220) 2005.05.09.
(732) Kádár József, Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit, Domé Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ne feledje KÁDÁR TRANS Érden és Európában
(511) 35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -be-

rendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.

36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhaszno-
sítás.

37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.

39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.

(111) 187.349 (151) 2006.12.05.
(210) M 06 00966 (220) 2005.05.09.
(732) Kádár József, Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit, Domé Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ami Önnek TEHERTÉTEL...az nekünk csak egy
TÉTEL TEHER

(511) 35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -be-
rendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.

36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhaszno-
sítás.

37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.

39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.

(111) 187.350 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 03369 (220) 2005.10.18.
(732) Szépország Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre ügyvéd, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

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

(111) 187.358 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 00868 (220) 2005.03.04.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(541) jegyzóna
(511) 9 Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással mûködõ készülé-

kek, 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.

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások, szórakozta-
tás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 187.361 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01369 (220) 2005.04.13.
(732) THEMIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Éttermi, cukrászdai vendéglátás.

(111) 187.363 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01366 (220) 2005.04.13.
(732) O-METALL Luxembourg S.A., Heinerscheid (LU)
(740) dr. Rábai Rozália, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nyers- és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei; horgonyok, üllõk, harangok, hengerelt és öntött építkezési
anyagok; sínek és vágányzati fémanyagok, láncok (jármûmeghaj-
tó láncok kivételével), nem elektromos fémkábelek és fémvezeté-
kek, zárak; fémcsövek; páncélszekrények és kazetták; acélgo-
lyók, patkók; szegek és csavarok; más fémtermékek (nem nemes-
fémbõl), melyek nem tartoznak más osztályokba, ércek.
19 Építési anyagok, természetes vagy mûkövek, cement, mész,
malter (habarcs), gipsz és kavics; csövek kõanyagból vagy beton-
ból (cementbõl); útépítési anyagok; aszfalt, szurok és bitumen;
szállítható házak; kõ emlékmûvek; kandallók.
37 Építkezés; javítás; üzembe helyezés.
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) 187.365 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01371 (220) 2005.04.13.
(732) Hungarian Credit Network Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 187.366 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01360 (220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 187.367 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01361 (220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.368 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01362 (220) 2005.04.13.
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SANVITA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes

italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 187.369 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01363 (220) 2005.04.13.
(732) Herb-pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

(111) 187.371 (151) 2006.12.05.
(210) M 05 01365 (220) 2005.04.13.
(732) Natural White Lotus Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Filák Mária ügyvéd, 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) 187.411 (151) 2006.12.06.
(210) M 05 01471 (220) 2005.04.25.
(732) MUNDIPHARMA AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CONTINUS
(511) 5 Kizárólag receptre kapható fájdalomcsillapítók emberi fel-

használásra.

(111) 187.413 (151) 2006.12.06.
(210) M 05 01469 (220) 2005.04.25.
(732) KING APIS Kft., Nyírbátor (HU)

(546)

(511) 30 Méz.

(111) 187.414 (151) 2006.12.06.
(210) M 05 01468 (220) 2005.04.25.
(732) KING APIS Kft., Nyírbátor (HU)

(546)

(511) 30 Méz.

(111) 187.415 (151) 2006.12.06.
(210) M 05 01466 (220) 2005.04.25.
(732) W-GO 2004 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.527 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 03088 (220) 2005.09.23.
(732) Szász Róbert, Csincse (HU);

Kosztolányi Norbert, Nyékládháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 16 Folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok).
25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid, alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakba-
valók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat],dupla
sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék
(ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok [ruházat], felsõkabátok, felöltõk, felsõ-
ruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk (ruházat),
fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruhá-
zat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk, harisnya-
tartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingelõk,
ingblúzok, ingszatlik, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó al-
sónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, kalapok, kalap-
vázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula
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(egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, ke-(egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, ke-
rékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruhá-
zat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosz-
tümök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhanemûk), kötöttáruk,
lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ
gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú láb-
belik, mantillák (csipke fejkendõk), matrózblúzok, melegítõk,
szvetterek, mellények, mellények halászoknak/horgászoknak,
melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok,
karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák, munkaköpenyek, mûbõr
ruházat, mûvésznyakkendõk, nadrágok, nem elektromosan fûtött
lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás blúzok), partedlik, nem
papírból pelenkák textíliából csecsemõknek, pelerinek, pénztartó
övek [ruházat], pizsamák, pólók, prémsálak (szõrmék), pulóve-
rek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhanemûk, ruházat
gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárcipõk, síbakancsok, síci-
põk, spárgatalpú vászon lábbelik, sportcipõk, sportlábbelik,
sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek,
szandálok, szárik, szemellenzõk [sapkán], szoknyák, szõrmebélé-
ses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak lábbelikhez, talpallók
(nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz,
harisnyához); térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szala-
gok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, turbánok, ujjatlan kesztyûk,
vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik,
zoknitartók, zuhanyzósapkák, öltözékek vizisíeléshez, övek (ru-
házat).

(111) 187.530 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01224 (220) 2005.04.01.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(111) 187.531 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01223 (220) 2005.04.01.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(300) 2004723096 2004.10.08. RU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Projektorok; projektoros televíziókészülékek; LCD-képer-
nyõs televíziók, plazmatelevíziók; DVD-lejátszók; videomag-
nók; mûholdas televízióadás vételére alkalmas televíziókészülé-
kek.

(111) 187.532 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01221 (220) 2005.04.01.
(732) DUO-PATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági jellegû szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 187.533 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01214 (220) 2005.04.01.
(732) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl, kivéve ablakok nem
fémbõl és redõnyök nem fémbõl.

(111) 187.534 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01212 (220) 2005.04.01.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, geodéziai, villa-
mos (beleértve a rádiót is), fényképészeti, mozi-, optikai, súlymé-
rõ, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), biztonsági (mentõ) és
oktatóberendezések és felszerelések, pénz vagy zseton bedobásá-
val mûködõ automataberendezések, beszélõgépek, (pénztárgé-
pek), tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás és ügyletek.
37 Építkezések és javítások, különösen számítógépes adatátvi-
teli berendezések szerelése.
42 Számítógépes adatátviteli berendezések tervezése.

(111) 187.535 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01202 (220) 2005.04.01.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) PROFI FIX
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; szerelési ragasztók;

oldószeres szerelési ragasztók; ragasztószerek; ipari enyvek; ipari
ragasztószerek.
16 Ragasztók papíripari vagy háztartási célra; ragasztószala-
gok papíripari, irodai vagy háztartási célokra.

(111) 187.536 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01201 (220) 2005.04.01.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.537 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01207 (220) 2005.04.01.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 1 Vegyi anyagok nedvesség elszívására; páramentesítõ ter-
mékek; nedvesség elleni szigetelõanyagok; textíliák foltosodásá-
nak megelõzésére vegyi termékek; üveg elhomályosodása elleni
termékek.
5 Penészedés elleni szerek, készítmények; szárító (nedvszívó)
szerek; fertõtlenítõszerek, készítmények; fertõzésgátló szerek.
21 Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok nedvesség
elszívására; háztartási szûrõk.

(111) 187.610 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01881 (220) 2005.05.30.
(732) COFFEE SYSTEM KFt., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, kakaó, cukortartalmú italporok vending automaták-
hoz és otthoni felhasználásra.

(111) 187.612 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01883 (220) 2005.05.30.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

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

(111) 187.620 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 02101 (220) 2005.06.21.
(732) Mudrák Béla, Budapest (HU)

(541) A klasszikus írószerek romantikája
(511) 16 Papíripari cikkek, tintatartók, tinták, toll- és ceruzatartók

(asztali), tollszártartók, levélpapír, tolltörlõk, írótollak, írókészle-
tek, íróeszközök.

(111) 187.621 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 02100 (220) 2005.06.21.
(732) Chemtura Corporation, Middlebury, Connecticut (US)
(300) 78/624,868 2005.05.06. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CHEMTURA
(511) 1 Vegyszerek és vegyi készítmények, adalékanyagok, tûzoltó

és tûzelfojtó szerek, feldolgozatlan gyanták és mûanyagok, trá-
gyák és ragasztók teljes skálája.
3 Tisztítók és tisztítókészítmények, mosodai és hasonló ren-
deltetésû készítmények, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmé-
nyek teljes skálája; szappanok teljes skálája; zsírtalanítószerek
teljes skálája; szagtalanító/dezodorálószerek teljes skálája; tisztí-
tókészítmények teljes skálája medencékhez és gyógyfürdõk ré-
szére; illatanyagok teljes skálája medencékhez és gyógyfürdõk
részére; légfrissítõk, levegõtisztítók, levegõillatosítók és levegõ-
fertõtlenítõk teljes skálája.
4 Olajok, zsírok és kenõanyagok teljes skálája ipari használatra.
5 Gyomirtók, lombtalanítók, növények növekedését szabá-
lyozó szerek, gombaölõk, rovarirtók, felületkezelõ anyagok és
egyéb féregirtó szerek teljes skálája; gáz alakú növényvédõ sze-
rek, biocidek, többcélú fertõtlenítõk, sterilizálószerek, baktéri-
umölõk, iszaposodásgátlók, algaölõk teljes skálája.
9 Vízminõség-elemzõ és vegyszer-ellenõrzõ számítógép-
szoftver és -hardver és egyéb eszközök, készletek és készülékek
teljes skálája vízrendszerekhez, gyógyfürdõk részére és meden-
cékhez.
11 Víztisztító egységek teljes skálája; vegyszerek medencék-
be, gyógyfürdõkbe és egyéb vízrendszerekbe történõ adagolására
szolgáló egységek; szûrõegységek; víztisztítók; mindezekhez tar-
tozékok.
17 Félig feldolgozott mûanyagtermékek és gumitermékek tel-
jes skálája.
21 Háztartási és épületgondnoksági tisztítófelszerelések.

(111) 187.622 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 02099 (220) 2005.06.21.
(732) S&V 91 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 187.624 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 02000 (220) 2005.06.09.
(732) Stormregion Szoftverfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarcsai Zsolt, Dr. Tarcsai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM-lemezek; egéralátétek; kompakt- (CD) lemezek;
mágneses adathordozók; optikai adathordozók; számítógépes já-
tékprogramok.
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28 Készülékek elektronikus játékokhoz.
35 Eladási propaganda; online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; filmgyártás; onli-
ne játékok szolgáltatása; szórakoztatás; videofilmgyártás.
42 Ipari formatervezés; számítógépes programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépes programok installációja;
számítógép-programozás; szellemi tulajdon licencek adása; web-
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 187.625 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 00023 (220) 2005.01.05.
(732) Verlag Dashöfer Kft. és Társa Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivé-
telével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

(111) 187.626 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 00230 (220) 2005.01.18.
(732) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos tisztítógépek és berendezések.
8 Borotvák, villanyborotvák és elektromos nyírógépek (kézi
eszközök).
10 Elektromos masszírozógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 187.628 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01097 (220) 2005.03.23.
(732) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.,

Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Kerékpárok és egyéb emberi erõvel, illetve segédmotorral
hajtott jármûvek, testépítõ felszerelések.
25 Ruházati cikkek; lábbelik, fejrevalók.
37 Kerékpár-karbantartás, -javítás és szervizszolgálat.

(111) 187.630 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01410 (220) 2005.04.18.
(732) Kártyikné Benke Etka, Szeged (HU)

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

(546)

(511) 25 Sportruházat.
28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, különösen jógaoktatás.

(111) 187.634 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 02965 (220) 2005.09.12.
(732) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 187.637 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 03094 (220) 2005.09.23.
(732) APOLLO ELECTRONICS Sp.z.o.o., Varsó (PL)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Riasztók; elektromos riasztócsengõk; biztonsági riasztó, fi-
gyelmeztetõberendezések; kamerák; üzenetrögzítõk; elemek vi-
lágításhoz; napelemek; villanófények; fojtó, indukciós tekercsek
(impedancia); világító vagy mechanikus jelzõtáblák; juke boxok
számítógépekhez; mágneslemezek, diszkek; hangrögzítõ leme-
zek, diszkek; audio-video kompaktlemezek, diszkek; kompaktle-
mezek, diszkek (csak olvasható memória); tisztítóeszközök hang-
rögzítõ lemezekhez, diszkekhez; számolólemezek, diszkek; opti-
kai lemezek, diszkek; mágnes lemezek, diszkek; lemezmeghajtók
számítógépekhez; elektromos ajtócsengõk; elektromos konverte-
rek; anyag elektromos, villamossági fõvezetékekhez (vezetékek-
hez, kábelekhez); elektromos relék; elektromos vezetõk; elektro-
mos, villamossági konnektorok; csatlakozások elektromos veze-
tékekhez, vonalakhoz; táskák, tokok, tartók különösen fényképé-
szeti készülékekhez és eszközökhöz; hangszórók; televíziós ve-
võberendezésekkel együtt használható szórakoztató készülékek;
elektromos kábelek; koaksziális kábelek; üvegszálas kábelek,
száloptikai kábelek; számológépek; zseb számológépek; videoka-
merák; optikai lemezek; CD-lejátszók; számítógép-billentyûze-
tek; számítógép-memóriák; számítógépprogramok (letölthetõ
szoftverek); számítógép-szoftverek (rögzített); számítógépes já-
tékprogramok; számítógépes operációs programok, rögzített; szá-
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mítógépes periferiális eszközök; számítógépek; számítógépekhez
használatos nyomtatók; laptop számítógépek; látcsövek; faxké-
szülékek; könyvelõgépek; számológépek; matematikai eszközök;
mikrofonok; modemek; monitorok (számítógéphardwerek); mo-
nitorok (számítógépprogramok); videovetítõk, képernyõk; egér-
padok; egér (adatfeldolgozó eszközök); optikai adat média; note-
book számítógépek; audio és video vevõkészülékek; kazettaleját-
szók; hangreprodukáló készülékek; hordozható sztereo; csuklópi-
hentetõ számítógépek használatához; hangrögzítõ hordozók;
elektromos elágazó dobozok, elosztók; fejhallgatók; telefonve-
võk, telefonhallgatók; elektromos szabályozók világítás szabá-
lyozó rendszerekben; telefonkészülékek; telefondrótok, vezeté-
kek; telefon transzmitterek; elektronikus zsebfordítók; videofel-
vevõk; dugók, aljzatok és egyéb csatlakozók (elektromos össze-
köttetésekhez); elektromos kapcsolók; elektromos terminálok;
fényjelzõk, világító irányjelzõk.

11 Lámpaernyõ tartók; világítótestek; elektromos fénykibo-
csátók karácsonyfákhoz; lámpaernyõk; lámpaburák; lámpaborí-
tók; lámpareflektorok; lámpaüvegek; lámpa felfüggesztõ tartók;
germicid (csíraölõ) lámpák levegõtisztításhoz; biztonsági lám-
pák; fényszóró lámpák; akváriumvilágítások; villanylámpák;
lámpatest burák; laboratóriumi lámpák; lámpák; utcai lámpák;
fénycsövek világításhoz; UV-sugár-lámpák nem orvosi célokra;
elektromos kisülõcsövek világításhoz; világító házszámok; aljza-
tok, konnektorok villanylámpákhoz; védõeszközök világításhoz;
világítóeszközök, világítóberendezések; mennyezetvilágítások;
világítóizzók; csillárok; elektromos világítóizzók.

16 Albumok; fényképállványok, fényképtartók; eszközök
fényképek montírozásához és paszpartuzásához; papírválogatók,
papírfoszlatok, papírvágók, papírrostosítók.

18 Táskák, zsákok hegymászók részére; kerekes bevásárlótás-
kák; ruhabõröndök, ruhatartó táskák utazáshoz; táskák kempinge-
zõknek.

28 Táskák különösen sílécek és surfboardok számára tervezve.

(111) 187.639 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01784 (220) 2005.05.23.
(732) Batiz Zoltán, Fót (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Talpbetétek, harántemelõk, cipõben hordható betétek, eme-
lõk, támasztók.

25 Cipõk.

(111) 187.640 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01998 (220) 2005.06.09.
(732) Stormregion Szoftverfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarcsai Zsolt, Dr. Tarcsai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Codename: Panzers
(511) 9 CD-ROM-lemezek; egéralátétek; kompakt- (CD) lemezek;

mágneses adathordozók; optikai adathordozók; számítógépes já-
tékprogramok.

28 Készülékek elektronikus játékokhoz.

35 Eladási propaganda; online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; filmgyártás; onli-
ne játékok szolgáltatása; szórakoztatás; videofilmgyártás.

42 Ipari formatervezés; számítógépes programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépes programok installációja;
számítógép-programozás; szellemi tulajdon licencek adása; web-
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 187.641 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01997 (220) 2005.06.09.
(732) Jancsák Csaba, Szeged (HU); Forró Lajos, Szeged (HU)

(541) AZ EGYETEM ARCA - VILÁGSZÉP EGYETE-
MISTA

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

(111) 187.644 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01992 (220) 2005.06.09.
(732) Radex Communications Reklámügynökség Kft.,

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, különösen bár,
kávéházak, éttermek.

(111) 187.645 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01991 (220) 2005.06.09.
(732) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
(740) Gaál László, Debrecen

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

(111) 187.647 (151) 2006.12.07.
(210) M 05 01785 (220) 2005.05.23.
(732) Batiz Zoltán, Fót (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BA-BÉR
(511) 10 Talpbetétek, harántemelõk, cipõben hordható betétek, eme-

lõk, támasztók.
25 Cipõk.

(111) 187.648 (151) 2006.12.08.
(210) M 05 02138 (220) 2005.06.24.
(732) Medical Focus Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) NEUROTESZT
(511) 5 Diagnosztikai készítmény.
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(111) 187.650 (151) 2006.12.08.
(210) M 05 02950 (220) 2005.09.12.
(732) HILLTOP-BOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORZSÁK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sör kivételével).

(111) 187.651 (151) 2006.12.08.
(210) M 05 02952 (220) 2005.09.12.
(732) Iller Ferenc László, Újkér (HU)
(740) Szekeresné dr. Borbély Beáta ügyvéd, Gyõr

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

tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, onli-
ne elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), szövegek
kiadása (nem reklámcélú).

(111) 187.694 (151) 2006.12.11.
(210) M 05 03086 (220) 2005.09.23.
(732) Inter-Európa Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.695 (151) 2006.12.11.
(210) M 05 03087 (220) 2005.09.23.
(732) TOTAL FOOD Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-

mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 187.865 (151) 2006.10.05.
(210) M 03 01929 (220) 2003.05.06.
(732) Shimano Inc., Osaka (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEXUS
(511) 18 Utazótáskák, bevásárlótáskák, kerékpárostáskák, nyereg-

táskák, kerékpárszállító táskák (üresen), kempingtáskák, hátizsá-
kok, ruhaszállító utazótáskák, levéltárcák, esernyõk, görgõs tás-
kák, horgásztáskák, pénztárcák, övtáskák.
28 Horgászfelszerelés, így orsók, horgászbotok, zsinegek, zsi-
nórvezetõk (horgászbotokhoz), horgok, mûcsalik, mesterséges
csalétkek, halászkosarak, úszók, horgásznehezékek (így süllyesz-
tõón), halászhálók, horgásztáskák, horgászkesztyûk; horgászbot
tokok, speciális csípõvédõk horgászáshoz, horgászkellékek.

A rovat 330 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.267, 186.354,
186.754, 186.755, 186.757, 186.759–186.761, 186.848, 186.859,
186.864–186.880, 186.882–186.891, 186.893–186.925, 186.951–
186.980, 186.983, 186.985, 186.986, 187.014, 187.018, 187.020–
187.023, 187.025–187.058, 187.060–187.066, 187.108, 187.112,
187.115–187.122, 187.138–187.201, 187.203, 187.216, 187.232–
187.252, 187.292, 187.293, 187.301, 187.303–187.306, 187.308,
187.309, 187.311–187.321, 187.325, 187.330, 187.331, 187.333,
187.335–187.340, 187.342–187.344, 187.347–187.350, 187.358,
187.361, 187.363, 187.365–187.369, 187.371, 187.411, 187.413–
187.415, 187.527, 187.530–187.537, 187.610, 187.612, 187.620–
187.622, 187.624–187.626, 187.628, 187.630, 187.634, 187.637,
187.639–187.641, 187.644, 187.645, 187.647, 187.648, 187.650,
187.651, 187.694, 187.695, 187.865
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