
(210) M 06 01701 (220) 2006.05.16.
(731) WebSite NetSolution Media Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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.

(210) M 05 00407 (220) 2005.01.28.
(731) HERBALANCE Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai és egészségügyi tapaszok.

5 Gyógytapaszok és egészségügyi tapaszok.

(210) M 06 01708 (220) 2006.05.16.
(731) Hag Invest Kft., Szeged (HU)
(740) Berend Anita, Szeged

(541) GESZTENYELIGET NYUGDÍJAS
LAKÓCENTRUM

(511) 43 Ideiglenes szállásadás, vendéglátás, élelmezés.

(210) M 06 01727 (220) 2006.06.02.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(541) BCW Irodaház
(511) 36 Ingatlankezelés.

(210) M 06 01756 (220) 2006.05.19.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógu-
sok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újsá-
gok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01759 (220) 2006.05.19.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógu-
sok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újsá-
gok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01757 (220) 2006.05.19.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógu-
sok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újsá-
gok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01758 (220) 2006.05.19.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógu-
sok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újsá-
gok.

35 Reklámozás.
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(210) M 06 01764 (220) 2006.05.19.
(731) Sunny Film Kft., Budapest (HU)

(541) SUB ROSA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 06 01765 (220) 2006.05.19.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 01766 (220) 2006.05.19.
(731) DELFINO Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01768 (220) 2006.05.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01767 (220) 2006.05.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01770 (220) 2006.05.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01769 (220) 2006.05.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01886 (220) 2006.05.29.
(731) Maróti Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-
tások, gyapjúanyagok becslése

(210) M 04 04565 (220) 2004.11.15.
(731) Eastman Invest & Trade Ltd., Dover, Delaware (US)
(740) dr. Hegedûs Péter ügyvéd, Hódmezõvásárhely

(546)

(511) 9 Alkáli tartós szárazelemek.

(210) M 05 01481 (220) 2005.04.26.
(731) Dong Jibin, Budapest (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01486 (220) 2005.04.26.
(731) Cosmos Mode AG, Pfäffikon (CH)
(300) 004091963 2004.10.26. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 35 2004.10. 26-i 004091963 számú EU-elsõbbség alapján: Hir-
detés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 01544 (220) 2005.05.02.
(731) MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével), kiemelve: albumok, bélyeg-
zõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, formanyom-
tatványok, ûrlapok, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hír-
levelek, iratgyûjtõk, dossziék, jegyek, katalógusok, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, le-
vélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóké-
pek, naptárak, naptárak letéphetõ lappal, noteszok, nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok, poszterek, transzparensek, újsá-
gok, útlevéltartók, zászlók (papírból), öntapadó címkék (papír-
ipari), üdvözlõlapok, kártyák, különös tekintettel: kisméretû, útle-
vélszerû könyvecske.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, kiemelve: eladási propaganda, hirdeté-
si oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisba való
rendezése (szerkesztése), közönségszolgálat, közvélemény-kuta-
tás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós
reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, televíziós reklá-
mozás.

42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusmûvészi ter-
vezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, jogi
szolgáltatások, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi jogok
kezelése.

(210) M 05 00316 (220) 2005.01.24.
(731) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)

(591)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás; mentõszol-
gálat.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(210) M 05 00301 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 01683 (220) 2005.05.12.
(731) Juronits Norbert, Fertõd (HU)

(541) JURO
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló eszközök, készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógé-
pek és tartozékaik.

35 Szoftver- és hardvertermékek forgalmazása.

37 Számítógépes rendszerek javítása, karbantartása.

42 Számítógépek programozása, számítógépprogramok instal-
lációja, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyre-
állítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver-
rel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kölcsönzése,
számítógép-szoftver fenntartása.

(210) M 06 00614 (220) 2006.04.07.
(731) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT),

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szûcs Ilona, Nyíregyháza

(546)

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

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

(210) M 06 01705 (220) 2006.05.16.
(731) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

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

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

(210) M 06 01706 (220) 2006.05.16.
(731) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

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

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

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

(210) M 06 01707 (220) 2006.05.16.
(731) PNG Pharma Natura Group Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VITIN
(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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(210) M 04 04001 (220) 2004.09.29.
(731) Üzletlánc (Magyarország) Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budaörs (HU)
(740) Hennelné dr. Komor Idikó ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, portáldíszítés, kirakati dekoráció, üzle-
ten belüli díszítés reklámanyagokkal.

(210) M 05 03462 (220) 2005.10.26.
(731) Játékpalota Kft., Budapest (HU)

(541) JÁTÉKPALOTA
(511) 28 Játékok; játékszerek.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 05 03854 (220) 2005.12.05.
(731) OU YA XING Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03849 (220) 2005.12.05.
(731) DUDI-HU Kft., Pécs (HU)

(541) MAMMINA Moda
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00585 (220) 2005.02.11.
(731) N.G. Partners Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; papír-
ipari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00570 (220) 2005.02.10.
(731) P.M.A. Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(541) ÁSVÁNYVILÁG
(511) 14 Nemesfémek és ezek ötvözetei, valamint nemesfémbõl ké-

szült és nemesfém bevonatú áruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ékszerek; drágakövek, gyûjtõi drágakövek, gyé-

mánt, korund csoport kövei; berill csoport kövei, kvarc csoport
kövei, gránát csoport kövei, borostyán, geodák; szerves anyagok-
ból származó kövek, ásványok, fosszíliák, õskövületek, csiszolt
és csiszolatlan kövek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
órák és egyéb idõmérõ eszközök.

(210) M 05 00844 (220) 2005.03.03.
(731) Romos Oszkár, Budapest (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VÍZKÕ-EX
(511) 11 Elektromos, mágneses, napenergiával mûködtetett vízkõ-

mentesítõ és vízkövesedést gátló készülék (vízszolgáltató beren-
dezések).

(210) M 05 02338 (220) 2005.07.13.
(731) Kobaplast Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(554)

(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; különösen kalibrálógyûrûk; mennyiségjel-
zõk; mérõeszközök, mértékek; nyomásjelzõk; nyomásmérõk.

(210) M 05 03471 (220) 2005.10.26.
(731) Badó Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02860 (220) 2005.09.01.
(731) Erfurt & Sohn Magyarország Forg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 16 Papírtapéták, különösen újrafelhasznált, környezetbarát pa-
pírból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, papíripari cik-
kek különösen újrafelhasznált, környezetbarát papírból.

27 Falikárpitok, falak borítására használt termékek, tapéták,
különösen fûrészporos tapéták újrafelhasznált, környezetbarát
papírból.

(210) M 05 02861 (220) 2005.09.01.
(731) Erfurt & Sohn Magyarország Forg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papírtapéták, különösen újrafelhasznált, környezetbarát pa-
pírból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, papíripari cik-
kek különösen újrafelhasznált, környezetbarát papírból.

27 Falikárpitok, falak borítására használt termékek, tapéták,
különösen fûrészporos tapéták újrafelhasznált, környezetbarát
papírból.

(210) M 05 03465 (220) 2005.10.26.
(731) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 05 03580 (220) 2005.11.09.
(731) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Hámori István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); mezõgazdasági eszközök; elektronikus vezér-
lõk jármûvekhez; ventilátorok motorokhoz; ipari vezérlõmecha-
nizmusok különösen gépekhez; elektromos keverõgépek; elektro-
mos kávédarálók; mosogatógépek; elektromos habverõk; elektro-
mos gyümölcs- és zöldséghámozók; felvonók és felvonóvezér-
lõk; mozgólépcsõk; villamos generátorok és ipari robotok; fûnyí-
ró gépek.

35 Kereskedelmi szolgáltatások; reklámozás, kereskedelmi cé-
lú kiállítás szervezése, áruk, mûszaki és szellemi termékek és
szolgáltatások kereskedelme, üzletkötés, különösen üzletvezetés
és tanácsadás.

(210) M 05 03468 (220) 2005.10.26.
(731) Forest-TREND Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 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).

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

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.

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.

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 05 03469 (220) 2005.10.26.
(731) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) Don Alfredo
(511) 34 Abszorbens papír pipához; bagó; borostyánból készült szi-

var- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigarettapapír ívek; ciga-
rettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; szigaretta-
szûrõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; ciga-
retták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó ci-
garetták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyu-
fatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemes-
fémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyúj-
tók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; sziva-
rok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákos szelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.
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(210) M 05 03470 (220) 2005.10.26.
(731) Fõvárosi Önkormányzat Városligeti Mûjégpálya, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03724 (220) 2005.11.22.
(731) LA NELLA Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk, alsó- és hálóruházat.

(210) M 05 03726 (220) 2005.11.22.
(731) Heinisch Mónika 60%, Budapest (HU);

Birtalan Eszter 40%, Budapest (HU)

(541) KaSztella
(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.

(210) M 05 03590 (220) 2005.11.09.
(731) Helyes Gábor, Budapest (HU); Csõsz Gábor, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

(210) M 05 03621 (220) 2005.11.10.
(731) Állami Nyomda Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Programmal ellátott mágneses és egyéb adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; nyomtatványok; okmányok; kiad-
ványok.

35 Másolási szolgáltatás; ügyletek; árubemutatók; közönség-
szolgálat.

40 Nyomdai szolgáltatások.

41 Kiadói szolgáltatások.

42 Szakértõi és tanácsadói szolgáltatások; számítógépes prog-
ramszerkesztés.

(210) M 05 03586 (220) 2005.11.09.
(731) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 05 03366 (220) 2005.10.18.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ACTIVAL ENERGIA
(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).

(210) M 05 03731 (220) 2005.11.22.
(731) Tülkös Nándor, Budapest (HU)
(740) dr. Fröhlich Antal ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; kipufogó-
gyûjtõcsövek motorokhoz.

(210) M 05 03732 (220) 2005.11.22.
(731) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) CITAREX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humángyógyászati haszná-

latra.

(210) M 05 03733 (220) 2005.11.22.
(731) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) WARFARIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humángyógyászati haszná-

latra.

(210) M 05 03160 (220) 2005.09.30.
(731) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 05 03161 (220) 2005.09.30.
(731) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László Pál jogtanácsos, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 03162 (220) 2005.09.30.
(731) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 05 03739 (220) 2005.12.12.
(731) Thermál Kristály 2005 Kft., Sárvár (HU)
(740) dr. Horváth Zoltán ügyvéd, Sárvár

(546)

(511) 3 Fürdõsó, dúsított ásványi anyagú fürdõvíz; illóolajok, koz-
metikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

32 Ásványvíz ital.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.

(210) M 05 03556 (220) 2005.11.07.
(731) dr. Hutás István, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek (ezen belül különösen: kozmetikumok,
gyógykozmetikumok).

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; (ezen belül külö-
nösen: masszázsgélek, masszázskrémek).

(210) M 05 03570 (220) 2005.11.08.
(731) ATC-TRADE Rt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; ecsetek; tollak, töl-
tõtollak, grafitceruzák, ceruzabelek, töltõceruzák, színes ceruzák,
ceruzák, sorkiemelõ betétek, postaironok, filctollak, vonalzók, ol-
lók, festékek, kréták, zsírkréták, hibajavítók, radírgumik, kap-
csok, tûzõ- és lyukasztógépek, lefestõk, írószertartók, hegyezõk,
ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, jegyzettömbök,
irodai tûk, levélbontók, iratgyûjtõk, dossziék, irattartók, íróeszkö-
zök, öntapadó címkék.

(210) M 05 03034 (220) 2005.09.19.
(731) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég),

Redmond, Washington (US)
(300) 78/704,452 2005.08.31. US

78/704,460 2005.08.31. US
78/704,462 2005.08.31. US
78/704,468 2005.08.31. US
78/704,472 2005.08.31. US
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(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MICROSOFT DYNAMICS
(511) 9 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,452 sz. beje-

lentés alapján. Számítógépes szoftver, nevezetesen számítógépes
szoftverek teljes sora üzleti és könyvelési felhasználásra; számí-
tógépes szoftver az üzleti menedzsment, könyvelés, marketing és
az e-kereskedelem területén történõ használatra.

16 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,460 sz. beje-
lentés alapján. Kiadványok, nevezetesen számítógépekkel, szá-
mítógépes szoftverekkel, számítógépes rendszerekkel, üzleti élet-
tel, üzleti menedzsmenttel és könyveléssel kapcsolatos felhaszná-
lói kézikönyvek, használati útmutatók, segédletek, hírlevelek,
magazinok, könyvek.

35 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,462 sz. beje-
lentés alapján. Hirdetési szolgáltatások; üzleti szolgáltatások; üz-
leti konzultációs szolgáltatások.

38 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,468 sz. beje-
lentés alapján. Vezeték nélküli hálózatokon keresztül nyújtott
szolgáltatások; online beszélgetõszobák és elektronikus hirdetõ-
táblák biztosítása üzenetek felhasználók közötti továbbítására.

41 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,472 sz. beje-
lentés alapján. Oktatási szolgáltatások, szakmai képzési szolgál-
tatások; online oktatás a számítógépek, számítógépes szoftverek,
számítógépes rendszerek, üzleti élet, üzleti menedzsment és a
könyvelés területén; oktatási és szakmai képzési szolgáltatások,
tanfolyamok és szemináriumok levezetése a számítógépek, szá-
mítógépes szoftverek, számítógépes rendszerek, üzleti élet, üzleti
menedzsment és a könyvelés területén.

42 Elsõbbség: USA, 2005. augusztus 31., 78/704,477 sz. beje-
lentés alapján. Számítógépes szolgáltatások; információ nyújtása
különbözõ témákban az interneten keresztül.

(210) M 06 00250 (220) 2006.01.25.
(731) FLORINDA Bt., Budapest (HU)

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

lyokba, ágy- és asztalnemûk.

(210) M 06 00546 (220) 2006.02.16.
(731) ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörûen Mûködõ

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

(541) A HASZNOS TUDÁS ISKOLÁJA
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

(210) M 06 00112 (220) 2006.01.12.
(731) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Virágos Magyarországért” könyezetszépítõ
verseny

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

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

(210) M 06 00120 (220) 2006.01.12.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ALGIDA TÚRÓ ICE
(511) 29 Tej alapú falatkák, tej és tejtermékek.

30 Jégkrémek, gyümölcsfalatok, édességek beleértve csokolá-
dés édességek, mélyhûtött édességek, mélyhûtött desszertek, ké-
szítmények ezen termékek elõállításához.

(210) M 06 00122 (220) 2006.01.12.
(731) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány; dohánytermékek, nem orvosi
vagy gyógyászati célra; cigaretták; gyufák és dohányzási cikkek;
cigarettapapírok; cigarettatartók; cigarettahüvelyek; dohányter-
mékekhez való szûrõk; cigarettasodráshoz való eszközök; kézi
eszközök a dohány cigarettahüvelybe juttatásához.

(210) M 06 00203 (220) 2006.01.20.
(731) VIRBAC S.A., Carros (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CANIGEN
(511) 5 Állatgyógyászati oltóanyagok.

(210) M 06 00139 (220) 2006.01.16.
(731) JOXX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) VÁROSKAPU CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 05 03850 (220) 2005.12.05.
(731) HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, illatszerek, hajmosó szerek, illóolajok,
fogkrémek, piperecikkek, szappanok.
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(210) M 05 03857 (220) 2005.12.05.
(731) dr. Mihola Gábor, Hévíz (HU)
(740) dr. Rozs Attila ügyvéd, Keszthely

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

tevékenységek.

(210) M 06 00608 (220) 2006.02.21.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

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

(210) M 06 00609 (220) 2006.02.21.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

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

(210) M 06 00610 (220) 2006.02.21.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) LOU-LOU
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(210) M 06 00611 (220) 2006.02.21.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) B-DAY
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(210) M 06 00612 (220) 2006.02.21.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) SHU-SHU
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(210) M 05 03880 (220) 2005.12.06.
(731) BARACOMP Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (rögzített); szoftverek (rögzített).

(210) M 06 00741 (220) 2006.03.03.
(731) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 03998 (220) 2006.01.09.
(731) Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht., Szombathely (HU)

(546)

(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás, szórakoztatás); sportverse-
nyek rendezése.

(210) M 06 00256 (220) 2006.01.26.
(731) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00637 (220) 2006.02.22.
(731) Órás István, Szentendre (HU)

(541) Gríz Rudi
(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.

(210) M 06 00638 (220) 2006.02.22.
(731) 3C Magyarország Adatátviteli és Mûszaki Fejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés; e-mail faxok továbbítá-
sa; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; informá-
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ciószolgáltatás távközlési ügyekben; mûholdas átvitel; számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szolgál-
tatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési beszél-
getésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat
létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; te-
lefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; tudakozók, informá-
ciós szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzene-
tek küldése.

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; hosting szolgáltatások weboldalak-
hoz; mûszaki szakértõi tevékenység; számítógépprogramok ada-
tainak és adatoknak az átalakítása.

(210) M 06 00642 (220) 2006.02.22.
(731) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GreenTech
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(210) M 05 04118 (220) 2005.12.22.
(731) Szole-Meat Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Baromfihúsból készült virslitermékek.

(210) M 06 00257 (220) 2006.01.26.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejszín, vaj, sajt- és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok
(fõként tejet tartalmazó); tejjel és tejszínnel készült desszertek;
joghurtok, szójatej (tejpótló), tartósított szójabab emberi fogyasz-
tásra; fehérítõ kávéhoz és/vagy teához (tejszínpótló).
30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, je-
geskávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények emberi fo-
gyasztásra; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok, csokolá-
dé alapú készítmények és italok, jég, fagylalt, gyümölcsfagylal-
tok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemé-
nyek, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok,
(ebbe az áruosztályba tartozó) por és kötõanyag-keverékek jég-
krém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet készítéséhez;
gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely-szeletek,
fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmények.
32 Szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz,
kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsízû vagy
gyümölcs alapú italok, zöldség- és gyümölcslé, nektár, limonádé,
szódavíz és egyéb nem alkoholos italok; szörp, kivonatok, eszen-

ciák és egyéb készítmények alkoholmentes italok elõállításához
(illóolajok kivételével), fermentált tejbõl készült italok, szója
alapú italok, maláta alapú italok, izotóniás italok.

(210) M 06 00510 (220) 2006.02.14.
(731) Tomor András, Budapest (HU)

(554)

(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); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek;
szakmai képzés.

(210) M 06 00517 (220) 2006.02.14.
(731) MAGAZZIN GROUP LIMITED, Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00522 (220) 2006.02.15.
(731) OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mérlegtár
(511) 42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejleszté-

se, online szolgáltatás; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00652 (220) 2006.02.23.
(731) Ashley Furniture Industries, Inc. (Wisconsin államban bejegyzett

cég), Arcadia, Wisconsin (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ASHLEY
(511) 20 Bútorok és azoknak a 20. áruosztályba tartozó részei és tar-

tozékai.

(210) M 06 00653 (220) 2006.02.23.
(731) Ashley Furniture Industries, Inc. (Wisconsin államban bejegyzett

cég), Arcadia, Wisconsin (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(541) MILLENNIUM
(511) 20 Bútorok és azoknak a 20. áruosztályba tartozó részei és tar-

tozékai.

(210) M 06 00005 (220) 2006.01.03.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(541) Tibi Choco Bonbon
(511) 29 Zselék, zselés áruk.

30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek; cso-
koládés áruk, nugát, rágógumi, karamella; cukor- és csokoládés
drazsé, lisztes áruk; kekszek; ostyák, teasütemények, linzerek;
kakaópor, fagylalt, jégkrémek.

(210) M 06 00006 (220) 2006.01.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HERD
(511) 29 Kolbászáruk és kolbásztermékek; kolbászkonzervek.

(210) M 06 00007 (220) 2006.01.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RARYTAS
(511) 29 Fogyasztásra kész ételek, élelmiszerek; kolbászáruk és kol-

bászkonzervek.

(210) M 06 00009 (220) 2006.01.03.
(731) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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.

(210) M 06 00010 (220) 2006.01.03.
(731) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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.

(210) M 06 00242 (220) 2006.01.25.
(731) EMKTV Egyesült Magyar KábelTelevízió Híradástechnikai

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

(210) M 06 00275 (220) 2006.01.27.
(731) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Cirmix
(511) 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.

(210) M 06 00703 (220) 2006.02.28.
(731) Zubor Gabriella, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 00706 (220) 2006.02.28.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) PEPSI MAX CAPPUCCINO
(511) 32 Kapucsínóízesítésû ásványvizek és szénsavas vizek, vala-

mint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcsle-
vek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 00016 (220) 2006.01.03.
(731) 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-
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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.

(210) M 06 01222 (220) 2006.04.07.
(731) UniTrade M&M Kft., Kunszentmárton (HU)
(740) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számológépek; tûz-
oltó készülékek (ezen belül különösen; rögzített szoftverek, CD,
DVD, SD-RAM, MMC-card, pendrive).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; (ezen belül különösen; szoftver kis- és
nagykereskedelem).

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; (ezen belül különösen; szoftverfej-
lesztés, úgymint vállalatirányítási és termelésirányítási rendsze-
rek fejlesztése, szervezetfejlesztési tanácsadás).

(210) M 06 00744 (220) 2006.03.03.
(731) Bi-Bán Reklám és Nyomdaipari Kft., Dombóvár (HU)

(546)

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

(210) M 06 00746 (220) 2006.03.03.
(731) LUDMAN FIVÉREK SPURI-SULI Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPURI SULI
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés, gyakorlati képzés, oktatás, oktatá-

si tárgyú információk.

(210) M 06 01531 (220) 2006.05.03.
(731) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöld-
ségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;
gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyú-
ságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.

30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudin-
gok; tejbõl készített sûrítmények.

(210) M 06 01526 (220) 2006.05.03.
(731) Magyarországi Volksbank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Varsányi Gabriella jogtanácsos, Budapest

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

letek.

(210) M 06 01532 (220) 2006.05.03.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TEGY Tegyünk Együtt a Gyermekekért
(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és

vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöld-
ségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;
gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyú-
ságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.

30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudin-
gok; tejbõl készített sûrítmények.

(210) M 06 01533 (220) 2006.05.03.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Retanor
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 06 01534 (220) 2006.05.03.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta, Georgia (US)
(300) 78757568 2005.11.18. US

78757569 2005.11.18. US
78757570 2005.11.18. US

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

(546)

M120

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(511) 32 Italok, nevezetesen ivóvíz, ízesített vizek, ásvány- és szén-
savas vizek; egyéb alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és dzsúzok; szörpök,
koncentrátumok és porok, italok, nevezetesen ízesített vizek, ás-
vány- és szénsavas vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok,
gyümölcslevek és dzsúszok készítéséhez.
35 A fogyasztók italpreferenciájával, az egészséggel, well-
nesszel, fitnesszel és életmóddal kapcsolatos kérdésekre vonatko-
zó információ nyújtása az interneten keresztül.
41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen a fogyasztók italprefe-
renciójával, az egészséggel, wellnesszel, fitnesszel és életmóddal
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó tanfolyamok, szemináriu-
mok és mûhelymunkák.

(210) M 06 01535 (220) 2006.05.03.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve
eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes
hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
helyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 06 01536 (220) 2006.05.03.
(731) Juhos Balázs, Békés (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok.

(210) M 06 01538 (220) 2006.05.03.
(731) ECOFORUM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, szakmai tájékoztatók, kiadványok,
könyvek.

41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elekt-
ronikus publikációk, szakmai szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(210) M 06 01539 (220) 2006.05.03.
(731) radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) milliók reggelire-pénzügyi tudakozó
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök

(anyagok, készülékek kivételével).

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 06 01685 (220) 2006.05.15.
(731) Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01169 (220) 2006.04.04.
(731) Csete László, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Amerikai Egyesült Államokból származó egészségügyi ké-
szítmények gyógyászati felhasználásra; diétás készítmények gyó-
gyászati felhasználásra; gyógyhatású adalékanyagok; ásványi
élelmiszer-kiegészítõk; vitaminkészítmények; vitamintartalmú
élelmiszer-kiegészítõk; növényi készítmények gyógyászati fel-
használásra; gyógynövények, gyógynövény alapú élelmiszer-ki-
egészítõk.

(210) M 06 00914 (220) 2006.03.20.
(731) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Kecskemét (HU)

(541) Kecskemét, Magyarország lovas fõvárosa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 06 00927 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 00928 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 00929 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00930 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 00931 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(541) INTÉZZÜK,NEM BONYOLÍTJUK.
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

(210) M 06 00935 (220) 2006.03.21.
(731) Bacskó Levente, Budapest (HU)

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(210) M 06 01220 (220) 2006.04.07.
(731) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01028 (220) 2006.03.27.
(731) Marquard Média Magyarország Kiadó Korlátolt Felelõsségû

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

(541) DESIGN ROOM
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM-(kompakt) lemezek,

egér (informatikai), egéralátétek, elektronikus határidõnaplók,
elektronikus közlemények (letölthetõ), elektronikus zseb fordító-
gépek, hajlékony (floppy) lemezek, kompakt (CD) lemezjátszók,
kompaktlemezek (audio-video), mágneskártyák, mágnesleme-
zek, monitorok (számítógéphardver), noteszgépek, (noteboo-
kok), optikai adathordozók, számítógép-billentyûzetek, számító-
gépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépprogra-
mok, számítógépprogramok (rögzített), számológépek, személy-
azonosító kártyák, mágneses, szoftverek (rögzített).
16 Acéltollak, albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, csekkfüzettartók, csomagolópapír, dossziék
(papíripari), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképtartók,
folyóiratok, füzetek, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, irattartók,
irodai cikkek, irodai felszerelések (bútorok kivételével), írómap-
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pák, írószerek, írótollak, írótollak aranyból, kartotékkartonok (pa-
píráruk), katalógusok, kártyák, képek, kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, könyvtámaszok, levelezõla-
pok, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, magazinok, revük (idõ-
szaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk, oktatási
eszközök (készülékek kivételével), papíráruk, papírtartó dobo-
zok, poszterek, prospektusok, söröskorsó-alátétek, szalvéták pa-
pírból, szivargyûrûk, táblamutató eszközök (nem elektromos),
toll- és ceruzatartók (asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók,
tolltöltõk, töltõceruzák, csavaróironok, töltõtollak, újságok, önta-
padó címkék (papíripari), üdvözlõlapok/kártyák.
35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-
sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közvéle-
mény-kutatás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton, piackutatás, reklámozás, reklámanyagok kölcsönzése, szak-
ma konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások
kezelése, árubemutatás, áruminták terjesztése.
38 Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek
és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyv-
kiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgázta-
tás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriu-
mok rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolí-
tása, szórakoztatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú), verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, kutatás és fejlesztés (mások részére),
szellemi tulajdon licencek adása, weboldalak alkotása és fenntar-
tása mások számára.

(210) M 06 00947 (220) 2006.03.21.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(300) 004794947 2005.12.20. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD WORLDWIDE
(511) 35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevé-

kenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; pi-
ackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzle-
ti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiske-
reskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés; egyesületi
szolgáltatások, nevezetesen bankok, hitelegyesületek és egyéb
szabályozott pénzügyi intézmények érdekeinek támogatása.
36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett tartalé-
kolt értékû kártyaszolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel,
terheléses, feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses érték letét hoz-
záférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkár-
tya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tar-
talékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-ki-
fizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások;
pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes
adatbázison keresztül vagy telekommunikáció által, valamint ter-
minálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók

lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gé-
peken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbe-
tét és pénzfelvétel biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken ke-
resztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiz-
tosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibo-
csátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénz-
ügyi információk igazolása; pénzügyi információk adatainak kó-
dolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektro-
nikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes háló-
zatokon keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektro-
nikus pénztárca szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaát-
utalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; kész-
pénz-kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció megbízási és
rendezési szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtá-
sa rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzpond-
erek); terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs
és telekommunikációs eszközökön keresztül; utazás biztosítási
szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifize-
tési szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vo-
natkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányu-
ló pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs
eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat ve-
zeték nélküli eszközökön keresztül, online, hálózatokon keresztül
vagy egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskeres-
kedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgál-
tatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasz-
nálásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos
értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártyás eszkö-
zökön keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül;
weboldalon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatá-
sok; online banki ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása te-
lefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az inter-
neten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számí-
tógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgálta-
tások; ingatlanvagyon szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
gatlanbefektetés ügyvitele; ingatlan befektetési szolgáltatások;
ingatlan biztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdono-
soknak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés;
ingatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlan ügynöki szolgálta-
tások; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz
kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsö-
nök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyi brókerszolgáltatások;
ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgálta-
tások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; in-
gatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok
megosztott tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonat-
kozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzé-
sére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás;
ingatlanba való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyon befektetési
szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szol-
gáltatások; vagyoneladásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatla-
nok pénzügyi értékelése; ingatlan bérbeadás lebonyolítása; ingat-
lanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon lízing; sza-
bad felhasználású vagyonlízing; ingatlan vagyonra vonatkozó
birtok kezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfó-
lió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanács-
adói szolgáltatások; ingatlan értékbecslésre vonatkozó tanácsadói
szolgáltatások; vállalati ingatlan tanácsadói szolgáltatások; ingat-
lanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatások; in-
gatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyon-
ra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonatkozó in-
formációk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó kutatási
szolgáltatások; ingatlan kiválasztására vonatkozó kutatási szol-
gáltatások; jelzálog-finanszírozás és vagyonelzálogosítás.
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(210) M 06 00948 (220) 2006.03.21.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(300) 004794855 2005.12.20. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD WORLDWIDE. THE HEART
OF COMMERCE.

(511) 35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevé-
kenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; pi-
ackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzle-
ti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiske-
reskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés; egyesületi
szolgáltatások, nevezetesen bankok, hitelegyesületek és egyéb
szabályozott pénzügyi intézmények érdekeinek támogatása.

36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett tartalé-
kolt értékû kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel,
terheléses, feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses értékletét-hoz-
záférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkár-
tya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tar-
talékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-ki-
fizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások;
pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes
adatbázison keresztül vagy telekommunikáció által, valamint ter-
minálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók
lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gé-
peken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbe-
tét és pénzfelvétel biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken ke-
resztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiz-
tosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibo-
csátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénz-
ügyi információk igazolása; pénzügyi információk adatainak kó-
dolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektro-
nikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes háló-
zatokon keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektro-
nikus pénztárca szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaát-
utalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; készpénz-
kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció megbízási és rende-
zési szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása rá-
diófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzponderek);
terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs és tele-
kommunikációs eszközökön keresztül; utazásbiztosítási szolgál-
tatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifizetési
szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vonatko-
zóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló
pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs esz-
közökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat vezeték
nélküli eszközökön keresztül, online, hálózatokon keresztül vagy
egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasználásá-
val; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos érték-
váltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártyás eszközökön
keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül; webolda-
lon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatások; online
banki ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása telefonon, va-
lamint globális számítógépes hálózaton vagy az interneten ke-
resztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számítógépes
hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgáltatások;
ingatlanvagyon-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; ingatlan-

befektetés ügyvitele; ingatlanbefektetési szolgáltatások; ingatlan-
biztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosoknak, va-
gyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés; ingatlan-
ügynökség; ingatlanbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; in-
gatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz kapcso-
lódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsönök
nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtá-
sa; ingatlanra vonatkozó pénzügyi brókerszolgáltatások; ingat-
lanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfe-
dezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok megosztott
tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonatkozó pénz-
ügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzésére és in-
gatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás; ingatlanba
való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyon befektetési szolgálta-
tások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
vagyon eladásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; szabad fel-
használású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatlanok pénz-
ügyi értékelése; ingatlan-bérbeadás lebonyolítása; ingatlanlízing
lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon-lízing; szabad fel-
használású vagyonlízing; ingatlanvagyonra vonatkozó birtokke-
zelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfólió-kezelés;
vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanácsadói szolgál-
tatások; ingatlan-értékbecslésre vonatkozó tanácsadói szolgálta-
tások; vállalati ingatlan tanácsadói szolgáltatások; ingatlanra vo-
natkozó számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra
vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyonra vonat-
kozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonatkozó információk
nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó kutatási szolgáltatá-
sok; ingatlan kiválasztására vonatkozó kutatási szolgáltatások;
jelzálog-finanszírozás és vagyonelzálogosítás.

(210) M 06 01179 (220) 2006.04.05.
(731) Vuelta Kft., Budapest (HU)
(740) Szombati Krisztina, Budapest

(541) TdH
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 01688 (220) 2006.05.15.
(731) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 01689 (220) 2006.05.15.
(731) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

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

(210) M 06 01690 (220) 2006.05.15.
(731) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

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

(210) M 06 01694 (220) 2006.05.15.
(731) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Mustár, majonéz, ketchup, fûszerek, fûszeres mártások, íze-
sítõk, ízesítõszerek, fûszerkeverékek, szószok árukra.

(210) M 06 01699 (220) 2006.05.15.
(731) BAKLAVACI GÜLLÜOGLU GIDA SANAYI VE

DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Merter-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított hús,
rákfélék (nem élõ); tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, zöldséglevek fõzéshez; tartósított bab, borsó, lencse és
szójabab; kész levesek; tartósított olíva, savanyúságok; tej és tej-
termékek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok,
habok, tejszín (tejkrém), tejszínhab, vaj, sajt, tejitalok (nagyrészt
tejbõl); étkezési olajok és zsírok; zselék, lekvárok, kompótok,
gyümölcsízek; feldolgozott diók, gyümölcsvelõ; feldolgozott föl-
dimogyoró; tojások, tojáspor; étkezési zselatin, étkezési zselék;
fehérjék emberi fogyasztásra; burgonyaszirom, burgonyaropo-
gós.

30 Kávé, kakaó, kávépótló, kávéhelyettesítõk, kávé alapú ita-
lok; tápióka, szágó; makaróni, ravioli, vermicelli, pékipari termé-
kek; tésztaáruk; kekszek, ostyák, ropogtatnivalók; lisztbõl készí-
tett desszertek, torták, sütemények, kenyér, pizzák, szendvicsek;
pudingok; méz, méhpempõ emberi fogyasztásra; lisztek ételek-
hez, ketchup, majonéz, mustár, szószok, salátaöntetek, paradi-
csomszószok, ecet, aromakészítmények ételekhez, fûszerek;
élesztõ, sütõpor, vanília, liszt, búzadara, étkezési keményítõ; cu-
kor; növényi levelekbõl készített teák, jeges tea, citromos tea; cu-
korkák, szultánkenyér (hagyományos török édesség), fagyasztott
joghurt (fagylalt), csokoládék, csokoládétermékek, csokoládé
alapú italok; rágógumi; jégkrém, jég, étkezési jég; só; rizs, maláta
emberi fogyasztásra; snackek és rágcsálnivalók lisztbõl és gabo-
nafélékbõl, kukoricapehely, zabpehely, gabonafélék reggelihez.

(210) M 06 01709 (220) 2006.05.16.
(731) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

(210) M 06 00743 (220) 2006.03.03.
(731) CLASSIC TÁNCCSOPORT EGYESÜLET, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; táncoktatás; tánciskola üzemeltetése; táncmûso-
rok; táncmûsorok közvetítése, szervezése; táncversenyek szerve-
zése; tánctábori szolgáltatások.

(210) M 06 00748 (220) 2006.03.06.
(731) dr. Bodnár Imre, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Sportrendezvény.

(210) M 06 01229 (220) 2006.04.10.
(731) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

(210) M 06 01230 (220) 2006.04.10.
(731) Classic Farm Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Gabonafélékbõl készült termékek, így kenyér, kétszersült,
péksütemények és cukrászsütemények, kekszek, gyümölcske-
nyerek, különösen amerikai fajta sütemények, úgymint répatorta,
muffin, cookie, cantucci, biscotti és hasonlók; csokoládé és kakaó
alapú italok, kávé és kávé alapú italok; fûszerek és fûszerkeveré-
kek.

(210) M 06 01235 (220) 2006.04.10.
(731) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) FUNGISTAR-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek.

(210) M 06 01240 (220) 2006.04.10.
(731) Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László jogtanácsos, Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.,

Sopron

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
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(210) M 06 01395 (220) 2006.04.24.
(731) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Faragó István, Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

(546)

(511) 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.

(210) M 06 01541 (220) 2006.05.04.
(731) PharmaMedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Pharmavision
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(210) M 06 01345 (220) 2006.04.18.
(731) exPanda Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01332 (220) 2006.04.18.
(731) Print Sisters Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 2 Tintapatronok (töltve), festékszalagok, festékezõszalagok,
írógépszalagok; tintatartók; tinták; tintapatronok, tonerkazetták;
tintapatron utántöltõ szettek; nyomtatókazetták; író- és pénztár-
gép kazetták nyomtatókhoz, faxokhoz, fénymásolókhoz és irodai
gépekhez.

(210) M 06 01334 (220) 2006.04.18.
(731) Don Pepe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Teravágimov Pál, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Gastro Pack
(511) 39 Gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); raktárbérlet;

raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség;
szállítmányozás; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás; áruk
csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszállítás;
ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

(210) M 06 01911 (220) 2006.05.30.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, ropogtatnivalók,
ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sü-
temények, piték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, kara-
mell, rágógumi (nem gyógyászati célokra).

(210) M 06 01912 (220) 2006.05.30.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, ropogtatnivalók,
ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sü-
temények, piték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, kara-
mell, rágógumi (nem gyógyászati célokra).

(210) M 06 01913 (220) 2006.05.30.
(731) Lu Guangqiao, Budapest (HU); Wu Liming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati és lábbeli termék.

(210) M 06 01914 (220) 2006.05.30.
(731) DW International Trading GbR, Hassfurt (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Csövek; könyökcsövek, csõvezetékek, csõkarmantyúk, csõ-
bilincsek, csõkötõ elemek, csõszerelvények, vízvezetékek -
mindezen termékek fémbõl.

17 Könyökcsövek, csõkarmantyúk, csõkötõ elemek, csõszerel-
vények - mindezen termékek nem fémbõl; tömlõk, nem fémbõl.

19 Csövek, nem fémbõl; vízvezetékek, nem fémbõl; csõvezeté-
kek, nem fémbõl.
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(210) M 06 01915 (220) 2006.05.30.
(731) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zártkörûen Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fém-
bõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatlakozók fémbõl, csatok
fémbõl, csavaralátétek, alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, kon-
zolok építményekhez, csõelágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl,
csõtoldatok fémbõl, fémszerelvények építményekhez, rézgyûrûk,
szelepek fémbõl (nem géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.

(210) M 06 00951 (220) 2006.03.22.
(731) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

(541) PHARMINDEX
(511) 9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések; hangok

vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 06 01094 (220) 2006.03.30.
(731) Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Részvénytársaság,

Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Fehérvári József, Innoius Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Elõhûtött és fagyasztott egész és darabolt baromfihús, ba-
romfi húskészítmények, hentesáruk baromfiból, baromfizsírok,
baromfikonzervek és -pástétomok, májpástétom és egyéb barom-
fikészítmények.

(210) M 06 01097 (220) 2006.03.30.
(731) Kovács Zsuzsanna, Bakonszeg (HU)

(541) Morzsóka
(511) 41 Szórakoztatás; fesztivál szervezése, lebonyolítása; kiállítá-

sok, vásárok rendezése; népmûvészeti, népzenei programok szer-
vezése; turisztikai rendezvények szervezése; szakmai tanácsko-
zás lebonyolítása; sport- és kulturális programok szervezése.

(210) M 06 01098 (220) 2006.03.30.
(731) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) EASTWOOD
(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.

(210) M 06 01099 (220) 2006.03.30.
(731) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) DE TUSCANY
(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.

(210) M 06 01100 (220) 2006.03.30.
(731) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) EYES MORE
(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.

(210) M 06 01103 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) Airrock
(511) 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.

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

(210) M 06 01104 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) Fixrock
(511) 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.
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 06 01105 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) RTD
(511) 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.

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

(210) M 06 01106 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) RBM
(511) 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.

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

(210) M 06 01107 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) RP-PL
(511) 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.

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

(210) M 06 01108 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) RP-PT
(511) 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.

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

(210) M 06 01109 (220) 2006.03.30.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) EFEXIVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(210) M 06 01314 (220) 2006.04.14.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(210) M 06 01315 (220) 2006.04.14.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(210) M 06 01316 (220) 2006.04.14.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.
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(210) M 06 01347 (220) 2006.04.18.
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICY SPEARMINT
(511) 21 Fogselymek.

(210) M 06 01325 (220) 2006.04.14.
(731) Szabó Tibor, Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 10 Masszírozó készülékek/berendezések, különösen masszíro-
zóágyak, görgõs masszírozógép; narancsbõr kezelésére szolgáló
készülékek.

11 Szaunakészülékek/berendezések, infraszaunák; szolárium-
berendezések, napágyak.

(210) M 06 01348 (220) 2006.04.18.
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICY PEPPERMINT
(511) 21 Fogselymek.

(210) M 06 01351 (220) 2006.04.18.
(731) Virtual Playground Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Molnár Alexandra, Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 01719 (220) 2006.05.17.
(731) Cape Clear Aviation Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLYMagazin, a légitárs
(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.

(210) M 06 01720 (220) 2006.05.17.
(731) Gruber Péter, Göd (HU)

(541) TWINNER
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé, cukorka, nyalóka; pék-

sütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, jégkrémek; méz;
rágógumi.

(210) M 06 01721 (220) 2006.05.17.
(731) Herb-Pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-

szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 06 01722 (220) 2006.05.17.
(731) Dalessa Építõipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Gábor, Halász Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 01724 (220) 2006.05.17.
(731) dr. Serfõzõ Henrik, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01726 (220) 2006.05.17.
(731) Magistral Young Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyál (HU)
(740) dr. Hámori Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 06 01728 (220) 2006.06.02.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(541) BCW Office Building
(511) 36 Ingatlankezelés.

(210) M 06 01729 (220) 2006.06.02.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.
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(210) M 06 01730 (220) 2006.06.02.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.

(210) M 06 01731 (220) 2006.05.17.
(731) Mu Shi Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01735 (220) 2006.05.17.
(731) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök ház-
tartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és be-
rendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játé-
kok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskeres-
kedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlan-
fejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(210) M 06 01889 (220) 2006.05.29.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i cég,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönzésszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel beleértve a szállodákat, motele-
ket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat,
kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme
szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálóza-
tokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek béérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
helyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 06 01890 (220) 2006.05.29.
(731) Kusper Zsolt, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 06 01891 (220) 2006.05.29.
(731) Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd, Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AKIRA
(511) 12 Gépkocsik; motorkerékpárok (összkerék-meghajtású); szál-

lítótriciklik; triciklik; motorok kerékpárokhoz; motorok száraz-
földi jármûvekhez; gyermekkocsik (gyermekszállítók); biciklik;
biciklikeretek és kormányok; csengõk biciklikhez és kerékpárok-
hoz; burkolatok gyermekkocsikhoz; fedelek babakocsikhoz; biz-
tonsági gyermekülések (jármûvekhez); babakocsik; burkolatok
babakocsikhoz; napellenzõk jármûvekhez; biztonsági jelzõberen-
dezések jármûvekhez; az említett termékek részei és tartozékai.

(210) M 06 01892 (220) 2006.05.29.
(731) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language

of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatás-
sal kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.

(210) M 06 01893 (220) 2006.05.29.
(731) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language

of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatás-
sal kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.

(210) M 06 01894 (220) 2006.05.29.
(731) Zentiva, a.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TERVALON
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkészítmények humán alkalmazás-

ra.

(210) M 06 01900 (220) 2006.05.30.
(731) Régió Média Network Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 01902 (220) 2006.05.30.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01903 (220) 2006.05.30.
(731) V Contact Import-Export Kft., Szada (HU)

(541) STAMFORD
(511) 30 Tea, só, cukor, kávé, fûszerek, kakaó, csokoládé.

(210) M 06 01908 (220) 2006.05.30.
(731) Fa-Fantázia Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) vyva
(511) 20 Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények (nem fémbõl); faszerkezetek bútorokhoz; fió-
kok; iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok; irodabútorok; író-
polcok; kartotékszekrények; kis íróasztalok, szekreterek; komó-
dok, fiókos szekrények; könyvespolcok; könyvtartók /bútorzat/;
munkapadok, munkaasztalok; polcok (bútorok); pultok (aszta-
lok); szekrények.

(210) M 06 01909 (220) 2006.06.16.
(731) Binder Róbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Bizsu (ékszerek).

(210) M 06 01554 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

(210) M 06 01555 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

(210) M 06 01557 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

(210) M 06 01558 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
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(541) PEAKSEAL
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 06 01560 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 06 01561 (220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 06 01564 (220) 2006.05.05.
(731) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,

Budapest (HU)

(541) ORIENTCARE ELSÕ PESTI REKREÁCIÓS
SZALON

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

(210) M 06 01566 (220) 2006.05.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

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

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

(210) M 06 01569 (220) 2006.05.05.
(731) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INDULJON JÓÍZÛEN A NAP!
(511) 30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,

tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsüte-
mények; jég, fagylaltok; méz, melaszszirup; só, mustár; ecet, fû-
szeres mártások; fûszerek; elsõsorban a fent említett árukból
fogyasztási célra készített termékek.

(210) M 06 01570 (220) 2006.05.05.
(731) Wágner Rózsa, Budapest (HU); Pósa Árpád, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01571 (220) 2006.05.05.
(731) Amal Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01580 (220) 2006.05.05.
(731) Próbafülke Kereskedelmi, Szolgáltató és Produkciós Bt.,

Budapest (HU)

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

tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televíziós mûsorok ké-
szítése).

(210) M 06 01581 (220) 2006.05.05.
(731) Próbafülke Kereskedelmi, Szolgáltató és Produkciós Bt.,

Budapest (HU)

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

tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televíziós mûsorok ké-
szítése).

(210) M 06 00902 (220) 2006.03.17.
(731) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(210) M 06 01406 (220) 2006.04.25.
(731) GRAVÍR EXPRESSZ Kft., Budapest (HU)

(541) GRAVÍR EXPRESSZ
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 01856 (220) 2006.05.26.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) FÉNYPONT RÁBALUX PARTNERHALÓZAT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 06 00907 (220) 2006.03.17.
(731) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.

35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.

37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.

39 Szállítás, verzetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.

40 Földgáz elõkészítése.

(210) M 06 00908 (220) 2006.03.17.
(731) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.

35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.

37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.

39 Szállítás, vezetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.

40 Földgáz elõkészítése.

(210) M 06 00909 (220) 2006.03.17.
(731) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.

35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.

37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.

39 Szállítás, vezetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.

40 Földgáz elõkészítése.

(210) M 06 00910 (220) 2006.03.20.
(731) GO-YET Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00911 (220) 2006.03.20.
(731) GO-YET Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbelik.
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(210) M 06 01119 (220) 2006.03.31.
(731) GRAPH-ART Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Gulyás Ildikó ügyvéd, Debrecen

(541) GRAPH-ART
(511) 9 CD-ROM-(kompakt)lemezek.

16 Csomagolópapír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fo-
lyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; isko-
laszerek (papírból); képregények; könyvecskék, füzetek; köny-
vek; könyvjelzõk; levelezõlapok; levélpapír; naptárak; naptárak
letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; oktatási eszközök (a
készülékek kivételével); plakátok, falragaszok papírból vagy a
kartonból; poszterek; transzparensek (papíráruk); újságok.

28 Játékkártyák; játékszerek; táblajátékok; társasjátékok; trük-
kös játékok.

35 Reklámozás.

41 Könyvkiadás; oktatás; sportversenyek rendezése; verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 06 01121 (220) 2006.03.31.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd., Wilmington,

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

(541) MCREGGELI
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, különösen: gyorséttermek, fo-

gyasztásra elõkészített ételek és italok árusításával/nyújtásával
kapcsolatos éttermek és egyéb berendezések létesítmények mû-
ködtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek
elkészítése és kínálása.

(210) M 06 01124 (220) 2006.03.31.
(731) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Nagy Béla, Kompolt

(541) VERKO
(511) 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.

(210) M 06 01125 (220) 2006.03.31.
(731) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Nagy Béla, Kompolt

(541) TARNA
(511) 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.

(210) M 06 01126 (220) 2006.03.31.
(731) ANTIK RÉTES Kft., Újszentiván (HU)
(740) dr. Antolik Marianna, Budapest

(546)

(511) 30 Péksütemények, cukrászsütemények, liszt alapú ételek, sü-
teményekhez tészták.

(210) M 06 00855 (220) 2006.03.13.
(731) Ámon Henriette, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01937 (220) 2006.05.31.
(731) dr. Gállné Gróh Ilona, Szekszárd (HU)

(541) Ringató foglalkozás
(511) 41 Oktatás.

(210) M 06 01938 (220) 2006.05.31.
(731) BÁMA-PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 06 01942 (220) 2006.05.31.
(731) Kreatív Investment Befektetési és Pénzügyi Tanácsadó Kft.,

Érd (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár(szolgáltatás), helyfoglalás szállodákban, rendez-
vényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása, szállodai
szolgáltatások, éttermek.
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(210) M 06 00792 (220) 2006.03.08.
(731) Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata,

Tápiószentmárton (HU)
(740) dr. Gór-Nagy István, Gór-Nagy és Vidoven Ügyvédi Iroda,

Cegléd

(541) MÁRTON NAPI NEMZETKÖZI HURKATÖL-
TÕ FESZTIVÁL, TÁPIÓSZENTMÁRTON

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

(210) M 06 00863 (220) 2006.03.13.
(731) RF-HOBBY s.r.o, Praha 10 (CZ)
(740) Szabadosová Zaneta, Dunakeszi

(541) LÁTKÉP
(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.

(210) M 06 01101 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) Piporock
(511) 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.

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

(210) M 06 01102 (220) 2006.03.30.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(541) Rollrock
(511) 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.

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

(210) M 06 01622 (220) 2006.05.09.
(731) CP-Invest Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 06 01116 (220) 2006.03.31.
(731) SEBASTIANO SCARPA Cipõgyártó Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kocsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01117 (220) 2006.03.31.
(731) SEBASTIANO SCARPA Cipõgyártó Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kocsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01158 (220) 2006.04.03.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01507 (220) 2006.05.16.
(731) Debreceni Sportcentrum Kht., Debrecen (HU)

(546)

(511) 16 Borítékok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; borítók; for-
manyomtatványok, ûrlapok; hirdetõtáblák; hírlevelek; iratgyûj-
tõk, dossziék; kézikönyvek; levélpapír; matricák; plakátok.

41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-
se.

(210) M 06 01510 (220) 2006.05.02.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) DISCOVER SILVER
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-

ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák, hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(210) M 06 01512 (220) 2006.05.02.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Nõk Lapja Novella
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 01781 (220) 2006.05.22.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek mézes ízesítéssel (sörök kivételével).

(210) M 06 01782 (220) 2006.05.22.
(731) Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, fogorvosi szakellátás, járó betegek és
fekvõ betegek orvosi ellátása, általános orvosi szakorvosi ellátás;
diagnosztizálás, vizsgálat, mûtéti beavatkozás, sebészeti konzíli-
um, gyógykezelés, egyéb humán-egészségügyi ellátás, fizikai
közérzetet javító szolgáltatások, betegápolási és kórházi szolgál-
tatások.

(210) M 06 01784 (220) 2006.05.22.
(731) ABBOTT Laboratories, Abbot Park, Illinois (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ALUVIA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen vírusellenes

(antivirális) készítmények.

(210) M 06 01785 (220) 2006.05.22.
(731) Liu Hai Yang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 06 01786 (220) 2006.05.22.
(731) Li Zhen Yu, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01787 (220) 2006.05.22.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, California (US)
(300) 78/815,805 2006.02.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 78/815,805 számú 2006. február 15-ei USA-elsõbbség alap-
ján: Hangkazettás felvevõk; hangkazettás lejátszók; hangkazet-
ták; hanglemezek; hangszórók; binokuláris távcsövek; számoló-
gépek; videokamkorderek; kamerák; CD-ROM-ok; CD-ROM-
meghajtók (mint számítógépek részei); CD-ROM-írók (mint szá-
mítógépek részei); rádiótelefonok; kellékek rádiótelefonokhoz;
tokok rádiótelefonokhoz; kapcsolótáblák rádiótelefonokhoz;
kompaktlemezjátszók; kompaktlemez-rögzítõk; kompaktleme-
zek; számítógépes játékprogramok; számítógépes játékkazetták
és -lemezek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
billentyûzetek; számítógépes monitorok; számítógépes egér; szá-
mítógépes lemezmeghajtók; számítógépes szoftver; vezeték nél-
küli telefonok; dekoratív mágnesek; digitális kamerák; DVD-k;
DVD-lejátszók; DVD-felvevõk; digitális változatos lemezek; di-
gitális videolemezek; elektronikus személyi szervezõk; szem-
üvegtokok; szemüvegek; fejhallgatók; karaoke gépek; mikrofo-
nok; MP3-lejátszók; modemek (mint számítógépek részei); egér-
padok; filmek; személyi hívók; személyi hifiberendezések; digi-
tális személyi titkárok; nyomtatók; rádiók; napszemüvegek; tele-
fonok; tévékészülékek; videokamerák; videokazettás felvevõk;
videokazettás lejátszók; videojáték-kazetták; videojáték-leme-
zek; videokazetták; videotelefonok; hordozható rádió adó-vevõ
készülékek; csukló- és kartámaszok számítógépekkel való hasz-
nálathoz.

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

(210) M 06 00915 (220) 2006.03.20.
(731) CHEIL INDUSTRIES INC., Kyongsangbuk-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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-
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tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

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

(210) M 06 00916 (220) 2006.03.20.
(731) dr. Gaál László, Vecsés (HU)
(740) Forgó, Varga és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ELEVEN HANG
(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.

(210) M 06 00917 (220) 2006.03.20.
(731) KULTIPLEX Moziüzemeltetési és Kommunikációs Kft.,

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

(541) KULTIPLEX
(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(210) M 06 00918 (220) 2006.03.20.
(731) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) Volt Fesztivál
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 06 00923 (220) 2006.03.20.
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BRISE AROMA SWING
(511) 5 Légfrissítõk; levegõillatosítók; légtisztító készítmények;

textilszagtalanítók; szõnyeg- és szobaszagtalanítók.

(210) M 06 01151 (220) 2006.04.03.
(731) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(210) M 06 01153 (220) 2006.04.03.
(731) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(210) M 06 01154 (220) 2006.04.03.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(210) M 06 01155 (220) 2006.04.03.
(731) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(210) M 06 01162 (220) 2006.04.04.
(731) Big Extrém Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) extreme digital
(511) 9 Villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ,

egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

(210) M 06 01164 (220) 2006.04.04.
(731) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 06 01165 (220) 2006.04.04.
(731) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) WIW
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 06 01174 (220) 2006.04.04.
(731) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FATTERMINATOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(210) M 06 01176 (220) 2006.04.04.
(731) Braun GmbH, Kronberg im Taunus (DE)
(300) 30559357.9 2005.10.05. DE
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) smoothstyler
(511) 4 (Feltöltött) kis gázpalackok hajápoló készülékekhez.

9 Gázzal, valamint katalitikus égéssel mûködõ hajápoló ké-
szülékek, úgymint hajsütõ vasak, hajkefék, hajvágók, hajformá-
zók és hajsimítók; a fent említett készülékek tartozékai.

(210) M 06 01947 (220) 2006.06.01.
(731) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Fefelõsségû Társaság,

Eger (HU)
(740) dr. Kastory Edina, Kastory Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Carpe Diem
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 01950 (220) 2005.06.08.
(731) CEM S.A., Santiago (CL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 06 01955 (220) 2006.06.01.
(731) Bai Baokun (Apartments of Aluminium Material Factory

of Xinxiang), Xinxiang County, Henan Province (CN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KIN LONG
(511) 6 Öntött acél; acéllemezek; kötélvégelzárók, csatlakozók

fémbõl; karmantyúk, hüvelyek (fémtömegcikk); fémkeretek épít-
ményekhez; fémoszlopok (építmények részei); fémajtók; csõbi-
lincsek, konzolok építményekhez; fémszerelvények építmények-
hez; hordozható építmények fémbõl; borítólemezek fémbõl (épü-
letekhez); építmények acélból; erõsítõ, merevítõanyagok, fém-
bõl, épületekhez; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez;
fémépítmények; építõelemek fémbõl; ajtószerelvények fémbõl;
reteszek; ablakszerelvények fémbõl; ajtónyitó szerkezetek (nem
elektromos); nem elektromos zárak fémbõl.

9 Adatfeldolgozó készülékek; számítógépperifériák; szoftve-
rek (rögzített); orrvédõk mûugrók és úszók részére; mérõberende-
zések, mérõmûszerek; fizikai kísérletekhez való készülékek és
eszközök; elektromos zárak; elektromos akkumulátorok jármû-
vekhez; akkumulátoredények; akkumulátortartályok; telepek vi-
lágításhoz; anódtelepek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
galvánelemek; akkumulátortöltõk; galvánakkumulátorok; elekt-
romos elemek; elektromos akkumulátorok; napelemek.

19 Építési fa; építési homokkõ; építõelemek betonból; nem fém
burkolólapok építéshez; tûzálló anyagok; ácsmunkák nem fém-
bõl; ablakok, nem fémbõl; ajtók, nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra; külsõ redõnyök, nem fémbõl, nem textilanya-
gokból; palisszádok, nem fémbõl; belsõ borítólemezek, nem fém-
bõl, építési célokra; mennyezetek, nem fémbõl; építõanyagok,
nem fémbõl; oszlopok, nem fémbõl; ablakkeretek, ablaktokok
nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl; hirdetõoszlopok
(nem fémbõl); épületek, nem fémbõl; építési (hõszigetelõ) üveg.

(210) M 06 01956 (220) 2006.06.01.
(731) Liget 1 Kft., Budaörs (HU)

(541) GREENGARDEN
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-

lék, lekvárok(dzsemek), kompótok.

(210) M 06 00805 (220) 2006.03.08.
(731) VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
(740) dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

39 Házhozszállítás.

(210) M 06 00924 (220) 2006.03.20.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 52355/2006 2006.03.17. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg ápolá-
sára és higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fog-
kõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fog-
ápoló készítmények, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzse-
lék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõel-
színezõ tabletták.

5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg ápolására és higiéniájának karbantartására, öblögetõké-
szítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító ké-
szítmények, fogápoló készítmények fogszuvasodás és fogkõ
megelõzésére és fogkõ eltávolítására, fogkrémek, szájvizek, száj-
spray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, fogkõel-
színezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szolgá-
ló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógu-
mik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények
mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályozókhoz és hidakhoz, ra-
gasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.
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(210) M 06 01960 (220) 2006.06.01.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-
ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(210) M 06 01961 (220) 2006.06.01.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-
ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(210) M 06 01971 (220) 2006.06.02.
(731) Ablonczy Attila, Miskolc (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 06 02173 (220) 2006.06.22.
(731) HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH,

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

Budapest

(541) Navigátor
(511) 36 Tõkebefektetés, különösen zárt végû befektetési alapok ér-

tékesítése.

(210) M 06 02103 (220) 2006.06.15.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 06 02104 (220) 2006.06.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 02105 (220) 2006.06.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 02109 (220) 2006.06.15.
(731) Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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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.

(210) M 06 02101 (220) 2006.06.14.
(731) Fox-Wizel Ltd., Tel Aviv, Ben-Giryon Airport, Airport City (IL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Kereskedelmi üzletlánc, kiskereskedelmi szolgáltatások di-
vatcikk-kiskereskedésekben, franchise szolgáltatások divatcikk-
kiskereskedések vonatkozásában, üzleti menedzsment.

(210) M 06 01963 (220) 2006.06.02.
(731) 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.

(210) M 06 01964 (220) 2006.06.02.
(731) 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; takarító eszközök; 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.

(210) M 06 01974 (220) 2006.06.02.
(731) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.
25 Férfi, nõi és gyermeklábbelik, nevezetesen cipõk, csizmák,
mokaszinok, trottõrcipõk, futócipõk, sportcipõk, szandálok és pa-
pucsok; férfi és nõi ruházat, nevezetesen kabátok, dzsekik, mellé-
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nyek; sálak és kalapok; férfi és nõi bõr- és antilopbõr-ruházat, ne-
vezetesen, kabátok, dzsekik, övek és kesztyûk; hajpántok.

35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, ruházat, bõrruházat, divatkellékek és tás-
kák vonatkozásában.

(210) M 06 01975 (220) 2006.06.02.
(731) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.

25 Férfi, nõi és gyermeklábbelik, nevezetesen cipõk, csizmák,
mokaszinok, trottõrcipõk, futócipõk, sportcipõk, szandálok és pa-
pucsok; férfi és nõi ruházat, nevezetesen kabátok, dzsekik, mellé-
nyek; sálak és kalapok; férfi és nõi bõr- és antilopbõr-ruházat, ne-
vezetesen, kabátok, dzsekik, övek és kesztyûk; hajpántok.

35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, ruházat, bõrruházat, divatkellékek és tás-
kák vonatkozásában.

(210) M 06 01976 (220) 2006.06.02.
(731) Annco, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Milford,

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

Kft., Budapest

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

(210) M 06 01977 (220) 2006.06.02.
(731) SC D&K Satelite SRL, Miercurea Ciuc (RO)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ECHOSMART
(511) 9 Hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-

sára szolgáló készülékek.

11 Fûtõ, hûtõ, szellõztetõ, vízszolgáltató és egészségügyi be-
rendezések.

(210) M 06 02244 (220) 2006.06.29.
(731) ATALANTA Oktatási Kft., Budapest (HU); ATALANTA Üzleti

Szakközépiskola, Budapest (HU)
(740) dr. Fórizs Zsolt, Fórizs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák, audioberendezések kölcsönzése,
gyakorlati képzés (szemléltetés), könyvkiadás, könyvtári köl-
csönzés, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgázta-

tás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
szemináriumok rendezése és vezetése, testnevelés, tornatanítás,
videofilmgyártás.

(210) M 06 02245 (220) 2006.06.29.
(731) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi Korlátolt

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

(541) SUMO
(511) 12 Autóalkatrész.

(210) M 06 02246 (220) 2006.06.29.
(731) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi Korlátolt

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

(546)

(511) 12 Autóalkatrész.

(210) M 06 02248 (220) 2006.06.29.
(731) CELLI-FESTÉK Kft., Celldömölk (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 2 Bevonóanyagok, festékek, festékoldó szerek.

(210) M 06 02249 (220) 2006.06.29.
(731) Szabó András, Pápa (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, különösen árubemutatás, kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, reklámdoku-
mentáció rendezése, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(210) M 06 02250 (220) 2006.06.29.
(731) GLASSFISH Kft., Gyál (HU)

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

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

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

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.
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(210) M 06 02252 (220) 2006.06.29.
(731) Liszt Ferenc Kulturális Egyesület, Sopron (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(210) M 06 02253 (220) 2006.06.29.
(731) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint ezen tevékenységek megjelö-
lése általában, illetve a közélet, a gazdaság és a politika területén.

(210) M 06 02123 (220) 2006.06.16.
(731) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(210) M 06 02124 (220) 2006.06.16.
(731) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(210) M 06 02125 (220) 2006.06.16.
(731) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(210) M 06 01990 (220) 2006.06.06.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CAMEL WORLD OF PLEASURE
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek

és gyufák.

(210) M 06 01991 (220) 2006.06.06.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.

(210) M 06 01992 (220) 2006.06.06.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.

(210) M 06 02255 (220) 2006.06.29.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) UPS EXPRESS SAVER
(511) 9 Szállítólevelek és számlák elõkészítésére és nyomtatására

számítógéphardver és -szoftver és nyomon követése az elküldött
csomagoknak és rakománynak, logisztikai tervezés és ellátóháló-
zat vezetési megoldásai, számítógépes programok.

35 Számítógépes csomag és rakomány nyomon követése a
szállítás alatt, nevezetesen számítógépes információs ellátás a ha-
zai és nemzetközi közlekedési és szállítási szolgáltatásokról; rek-
lámozás; üzletvezetés; üzleti konzultáció; üzleti adminisztráció;
irodai munkák; minták szétosztása; irodai vezetés és támogatás.

39 Levelek szállítása, iratok, kommunikációk, nyomtatott
anyagok és más áruk és tulajdonok szállításával kapcsolatos, és az
ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen áruraktározás és
-tárolás, csomagolás és szállítás.
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(210) M 06 02111 (220) 2006.06.15.
(731) SILVER SUN MARKET Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk, papucsok; kalapáruk.

(210) M 06 02115 (220) 2006.06.16.
(731) ORGANICA Környezettechnológiák Zrt., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Természetesen Emberi
(511) 11 Vízkezelõ, különösen szennyvíztisztító létesítmények, be-

rendezések, gépek, készülékek és eszközök.

37 Építkezések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, el-
sõsorban szennyvíztisztítási létesítmények, mûtárgyak és beren-
dezések építését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és felújí-
tását; építõmérnöki, építészmérnöki, épületgépész-mérnöki mun-
kák; épületgépészeti szerelések; vízkezelési, különösen szenny-
víztisztítási berendezések, gépek, csõvezetékek és azokhoz tarto-
zó szerelvények felszerelése, karbantartása és javítása.

40 Vízkezelési, különösen szennyvíztisztítási technológiák,
szolgáltatások, ideértve a szennyvizek gyûjtését/befogadását és
azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási mûveleteit; hulladék-
kezelési szolgáltatások.

42 Mérnöki, különösen építõ- és épületgépész-mérnöki szol-
gáltatások, elsõsorban a szennyvíztisztítás területén, ideértve a
tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenysége-
ket.

(210) M 06 02116 (220) 2006.06.16.
(731) Vida Kálmán, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; bõrruházat; dzsekik; fel-
sõruházat; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat); készruhák;
kosztümök; mellények; övek (ruházat); ruházat; sapkák; bõrbõl
készült ruházati termék.

(210) M 06 02117 (220) 2006.06.16.
(731) Euro Millenium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.

(210) M 06 02119 (220) 2006.06.16.
(731) Reburg Áruházlánc Kft., Sásd (HU)
(740) dr. Szabó Tibor ügyvéd-adószakértõ, Kaposvár

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 06 02122 (220) 2006.06.16.
(731) Chio-Wolf Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) Chio Hagyományos ....ahogy mindig is szerettük
(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.

(210) M 06 02039 (220) 2006.06.09.
(731) Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

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

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

(210) M 06 02051 (220) 2006.07.18.
(731) BIOGAZPROM Energetikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bácsszõlõs (HU)
(740) dr. Szabó Lajos ügyvéd, Kiskunmajsa

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó portalanító
és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viasz-
gyertyák, gyertyabelek.

(210) M 06 02060 (220) 2006.06.12.
(731) DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, Athens (GR)
(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey

L.L.P., Budapest

(541) VIVARTIA
(511) 5 Bébi- és gyermekételek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; joghurtok, tej
desszertek, tejtermékbõl készült krémek, tejitalok, tejkészítmé-
nyek kávéhoz, sajt és sajt termékek, vaj és egyéb tejtermékek;
gyümölcs- és zöldségrostok, kivonatok és levesek, fagyasztott
(mirelit) termékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, szendvicsek,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz-
szirup; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 06 02206 (220) 2006.06.27.
(731) FANG ZHENG EUROPE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ és ruházat.

(210) M 06 02207 (220) 2006.06.27.
(731) GALILEE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési cikkek.

(210) M 06 02214 (220) 2006.06.27.
(731) Lövey Ádám Gergely, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 02215 (220) 2006.06.27.
(731) Ganes Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Miklós, Dr. Kárpáti Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Külsõ zsaluk, ablaktáblák fémbõl, sarokpántok, ablakpán-
tok fémbõl, sarokpántok fémbõl, szellõztetõablakok, csapóabla-

kok fémbõl, tolózárak, tolózárak (lapos), zárak fémbõl, nem
elektromosak, ajtókeretek, ajtótokok fémbõl, ajtónyító szerkeze-
tek (nem elektromos), ajtóvasalások, ajtózárak fémbõl, fémabla-
kok.

19 Szárnyas ablakok, nem fémbõl, párkányok, nem fémbõl,
mûanyag sínek [építõanyagok], lécek, nem fémbõl, burkolóleme-
zek, nem fémbõl, ajtótáblák, kapubéleletek nem fémbõl, ajtókere-
tek, ajtótokok, nem fémbõl, ajtók, nem fémbõl, ablakkeretek, ab-
laktokok nem fémbõl, ablakok, nem fémbõl.

(210) M 06 02219 (220) 2006.06.27.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 02220 (220) 2006.06.27.
(731) CarWellness System Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) CarWellness
(511) 37 Jármûvek karbantartása és javítása; különösen fényezés nél-

küli horpadásjavítás; elemen belüli foltjavítás; mûanyag elemek
javítása; a jármû utasterében található kárpitok javítása.

(210) M 06 02221 (220) 2006.06.27.
(731) CarWellness System Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Jármûvek karbantartása és javítása; különösen fényezés nél-
küli horpadásjavítás; elemen belüli foltjavítás; mûanyag elemek
javítása; a jármû utasterében található kárpitok javítása.

(210) M 06 02222 (220) 2006.06.27.
(731) Reiter Zoltán Károly, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékkártyák.
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(210) M 06 02228 (220) 2006.06.27.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 12 Gépjármûvek.

(210) M 06 02097 (220) 2006.06.14.
(731) dr. Marossy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

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

(210) M 06 02098 (220) 2006.06.14.
(731) T-online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, kereskedelmi adminisztráció végzése, hirdetési tevékenység
és a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások; kereskedelmi
tanácsadás, film- és videofilm-kereskedelem.

38 Távközlés; nevezetesen digitálistelevízió-szolgáltatás, szé-
lessávú internetszolgáltatás.

41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturá-
lis tevékenységek.

(210) M 06 02100 (220) 2006.06.14.
(731) Bánkuti Zoltán, Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, pékáruk, cukrászáruk, édesipari ké-
szítmények, különösen ostya.

(210) M 07 00090 (220) 2007.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) CITOTABIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 06 02984 (220) 2006.09.06.
(731) Herz Szalámigyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) EREDETI HERZ TÉLISZALÁMI
(511) 29 Téliszalámi.

(210) M 06 03874 (220) 2006.11.28.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 04166 (220) 2006.12.20.
(731) HÓD-IN Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek, így mosó- és mosogatógépek.

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

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00049 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00050 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00051 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00052 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Antidiabeticumok.

(210) M 07 00053 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00054 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 07 00055 (220) 2007.01.10.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 04102 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nav N Go
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 06 04103 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 06 04104 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG’s Igo My Way
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 06 04105 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG’s BB
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-

gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 06 04106 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAV N GO Limousine
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 06 04107 (220) 2006.12.18.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG’s Limo
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 05 03466 (220) 2005.10.26.
(731) dr. Kertész Krisztina Ügyvédi Iroda, Hatvan (HU)

(546)

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

(210) M 06 04183 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
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resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és -vétele.

(210) M 06 04198 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosítóeszközök és -kártyák, különösen belépõkár-
tyák, azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromecha-
nikus személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóbe-
rendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták,
POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, vala-
mint bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök,
berendezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya- leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és

pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04199 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-ter-
minálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya- leolvasók.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítás, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiz-
tosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 04200 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ

és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya- leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû, és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

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

(210) M 06 04201 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdí-jfolyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04202 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04203 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04204 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest
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(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-

mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04205 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosítóeszközök és -kártyák, különösen belépõkár-
tyák, azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromecha-
nikus személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó be-
rendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták,
POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, vala-
mint bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök,
berendezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
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és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04206 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott

és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04207 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04208 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 06 04209 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya leolvasók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(210) M 05 03473 (220) 2005.10.26.
(731) BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, masszázskrém, testápolók,
kéz-láb és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfürdõk, arc-
és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyékápoló krémek,
gélek, ajakápoló készítmények, hajmosó és hajápoló termékek,
fogkrémek.

(210) M 06 00108 (220) 2006.01.12.
(731) Balaton Húsipari Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Tamási Bertold, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táp-
lálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré;
amerikaimogyoró-vaj; amerikai mogyoró, feldolgozott; angol-
szalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ);
borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgo-
nyaszirom; csemegeuborka; csigatojások (táplálkozási célra);
csontolaj, étkezési; datolya; dió (feldolgozott); disznóhús; dzse-
mek; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fehérje emberi
fogyasztásra; fésûkagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ);
gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcsko-
csonya (zselé); gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümöl-
csök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcssze-
letkék (apró); hagyma, tartósított; hal (nem élõ); hal, tartósított;
halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozáshoz; halfilé;
halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek;
homár (nem élõ); humusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósí-
tott; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõle-
ves; húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készít-
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mények; joghurt; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ);
kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein
táplálkozási használatra; kefir; kókuszolaj; kókuszvaj; kókusz-
zsír; kolbász; konyha (kerti) növények, konzervált; krokett; kuko-
ricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták (nem élõ); lazac; lekvár;
lencse, tartósított; leveskészítmények; levesek; madárfészkek,
ehetõ; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom;
napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;
olívaolaj, étkezési; osztriga (nem élõ); pacal; paradicsomlé fõzés-
hez; paradicsompüré; pálmamagolaj (élelmezésre); pálmaolaj
(táplálkozásra); pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákfélék, kemény
testû (nem élõ); rákok, folyami (nem élõ); repceolaj, étkezési; saj-
tok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, embe-
ri fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;
szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított;
szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok (fõként te-
jet tartalmazó); tejoltó; tajsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab;
tejtermékek; tengeri rákok, apró (nem élõ); tengeri uborkák (nem
élõ); tofu; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal;
tõzegáfonyaszósz (befõtt); vadhús; vaj; vajkrém; véres hurka
(hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, fõtt;
zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevesek fõzés-
hez; zöldségleves-készítmények; zöldségsaláták; zselatin étke-
zésre; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok ét-
kezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; ál-
lati velõ táplálkozási célra.

(210) M 06 00281 (220) 2006.01.30.
(731) Ecker Likõrgyár Rt., Monor (HU)

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 06 00899 (220) 2006.03.17.
(731) Egyesült Vegyimûvek Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(554)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 06 01031 (220) 2006.04.20.
(731) Bitex-Innofilt Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Szûrõanyagok textilbõl.

(210) M 06 01317 (220) 2006.04.14.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(210) M 06 01568 (220) 2006.05.05.
(731) VEMOEXIM Kft., Budapest (HU)

(541) NEMEN
(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 06 01110 (220) 2006.03.30.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LAMISIL 1
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok orvosi célokra, csecsemõtápszerek; rag-
tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fogászati viasz;
fertõtlenítõszerek; féregirtó készítmények; gombaölõ szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

A rovat 344 db közlést tartalmaz.
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