
(210) M 06 01887 (220) 2006.05.29.
(731) Salzmann Zoltán, Budapest (HU)

(541) ÉrMe
(511) 35 Reklámozás; reklámügynökségek; hirdetési szolgáltatások;

hirdetõ ügynökségek; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;
import-export ügyletek; áruk és szolgáltatások kiskereskedelmi
értékesítése; árverések tartása; eladási propaganda; beszerzõi
szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; titkársági szolgálta-
tások; irodai szolgáltatások; könyvelés; könyvvizsgálat; kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; adat-
gyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; kereskedelmi és üzleti infor-
mációk nyújtása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; piackutatás;
piaci tanulmányok; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési ta-
nácsadás és segítségnyújtás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szakmai konzultáció üzleti ügyekben; költöztetõszol-
gáltatások vállalkozások számára; állásközvetítõ irodák; munka-
erõ-toborzás; személyzet kiválasztása pszichológiai módszerek-
kel; tanácsadás személyzeti ügyekben; kereskedelmi vagy üzleti
célú klubszolgáltatások.

41 Oktatás; akadémiák; vallásoktatás; oktatási tárgyú informá-
ciók nyújtása; nevelés; kollégiumok; diákotthonok; óvodák; szak-
mai képzés; gyakorlati képzés; pályaválasztási tanácsadás; konfe-
renciák, szimpóziumok, kollokviumok, szemináriumok szervezé-
se és lebonyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások és vásá-
rok szervezése; könyvkiadás; elektronikus desktop kiadó tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; on-
line elérhetõ elektronikus publikációk; fordítói szolgáltatások;
filmgyártás; videofilmgyártás; szórakoztatás; elõadómûvészek
szolgáltatásai; fogadások tervezése és szervezése (szórakoztatás);
bálok szervezése; játékkaszinók; sorsjátékok lebonyolítása;
sporttevékenységek; sportversenyek rendezése; sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése; golfpályák üzemeltetése; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); teniszpályák bérbeadása;
sport edzõtábori szolgáltatások; üdülõtábor szolgáltatások; okta-
tási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási vagy
szórakoztatási célú klubszolgáltatások; kulturális tevékenységek;
szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 04 04932 (220) 2004.12.09.
(731) InterPannónia Film Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, filmgyártás és sokszorosítás, filmek bemuta-
tása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb hang és/vagy kép-
rögzítõ készülékeken történõ gyártása, sokszorosítása.

(210) M 06 01761 (220) 2006.05.19.
(731) BOSTE BRAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi, Sávolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.
4 Porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek.

(210) M 05 00683 (220) 2005.02.22.
(731) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Eszter, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 01521 (220) 2005.04.28.
(731) K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

Westlake Village, Kalifornia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, szandálok és papucsok.

(210) M 05 01098 (220) 2005.03.23.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(541) MICRO INJECTION SPRAY DRIED
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;

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

(210) M 05 01563 (220) 2005.05.03.
(731) Albatrosz 21 Sport Egyesület, Budapest (HU)

(546)
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(511) 41 Brazil, Copacabana Beach-i hangulatot idézõ show-mûso-
rok rendezése, brazil fellépõkkel; brazil kultúrára épülõ elõadá-
sok, brazil sporttal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

43 A vendéglátó-ipari szolgáltatás keretein belül speciális bra-
zil ételeket, italokat, koktélokat szolgálnak fel, brazil kultúrkör-
bõl eredõ öltözékben.

(210) M 05 01623 (220) 2005.05.06.
(731) PROVINEX Bt., Hajdúszoboszló (HU)

(541) BABAVILÁG
(511) 35 Bébitermékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; hirde-

tés.

(210) M 05 00300 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 01740 (220) 2005.05.18.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 05 01743 (220) 2005.05.18.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 04 02101 (220) 2004.05.03.
(731) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)

(541) EUROPEAN HIT RADIO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 02187 (220) 2004.05.07.
(731) Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RETRO CAFÉ
(511) 39 Házhozszállítás (pizzafutár).

43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, éttermek, kávézók.

(210) M 04 03402 (220) 2004.08.06.
(731) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályokba nem sorolt fémtermékek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemez; kazettalejátszó készülék; CD-lejátszó; CD; rádió; le-
mezjátszó; magnó; tévéjáték; távirányító készülék; telefon, tele-
fonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készü-
lék; televízió; tévékészülék; képmagnó; videokazetta; videojáték
kazetta; videotelefon; videoképernyõ; autórádió; rádiós ébresztõ-
óra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és mûszer-
tok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, zseb számológépek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számítógép; szem-
üvegtok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtároló lánc; szemüveg-
tartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse; fényszûrõ
lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ; búvárké-
szülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómellény; úszó-
szárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó jelzõfény;
mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ; hajcsava-
ró, bukósisak; mágnes.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-
pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; ká-
vépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; haj-
szárító; jégszekrény, fagyasztóláda.

12 Léggömb; babakocsi, bicikli, kerékpár, tricikli; bicikli és
kerékpárkosár, csengõ és pumpa; a 12. áruosztályba tartozó bicik-
li- és kerékpáralkatrészek és -tartozékok; kiskocsi, jármû üléshu-
zat, golfautó, kézikocsi, jármûfejpárna, jármûduda, jármûkerék-
agy, jármûtükör, sárhányó; evezõk, kenu evezõlapátok; csónak,
kenu, dingi, gumicsónak; gyermekkocsi, gyermeksportkocsi és
babakocsitetõ és védõsátor; kerekes mózeskosár; jármûülésre
szerelhetõ biztonsági öv; az ebbe az áruosztályba tartozó gyermek
biztonsági ülés; jármûüléshuzat, jármûbe szerelhetõ napellenzõ;
taliga, kerekes szék, ablaktörlõ, szélvédõ, szélvédõtakaró, jármû-
riasztó, gyermekszállító eszközök, jármûkarfák, jármû tetõcso-
magtartó és tetõsínek, jármû tetején szállított áruk rögzítésére, ki-
támasztására szolgáló szerelvények; kormánykerék, jármûülésre
és jármûbe szerelhetõ háttámla; kerékpár- és bicikli-csomagtartó;
hátsó csomagtartó- és autószõnyeg, biciklire és jármûbe szerelhe-
tõ palacktartó; jármûbe szerelhetõ mózeskosár-rögzítõk; biciklire
szerelhetõ szállítókosár; jármûülésre rögzíthetõ gyermeküléspár-
na; játékjármû gyermekek számára, autóspárna, ebbe az áruosz-
tályba sorolt jármûszerelvények és -tartozékok; ital-, étel- és cso-
magszállító kerekes kocsi és kerékpár, gokart, lábpedálos kocsi és
pedállal hajtott szárazföldi jármûvek, távirányítású repülõtárgyak
és jármûvek, jármû és egyéb biztonsági övekhez használatos
rögzítõszerkezetek, gyermek játszójármû, gumi és abroncsjaví-
tó-készlet, roller, jármûvekben használható üléspárna és tálca,
jármû sárfogó lapok és sárvédõ, nyitható tetõablak és napellenzõ,
jármûvédõ ponyva, jármûvekbe szerelhetõ szeméttároló, szõ-
nyeg.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
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más osztályokba; ékszerek; drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertya-
tartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; óra, zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc;
karóra.

16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; névjegykártya;
öntapadós címke; matrica; névjegykártya; tejesüvegkupak;
könyvjelzõ; mûvészkellékek; író- vagy rajzszerek; naptár, posz-
ter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási és tananyagok (ké-
szülékek kivételével); irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonal-
zó; levonókép (dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album;
csomagolópapír; ajándékcsomagoló; ajándékkísérõ kártya; aján-
dékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír dekorá-
ciós anyagok; csomagolóanyagok; parafa tábla; iskolatábla; hir-
detõtábla; bélyegalbum; kézikönyv; fotóalbum; fénykép; papír-
vagy kartonmodellek; irodai vagy háztartási ragasztó; ragasztó-
szalag; papír; festõecset; mûvészkellékek; levélnehezék; ceruza-
készlet; ceruza vagy tolltartótok; ceruza- vagy tolltartó; határidõ-
napló; papírszalvéta; képeslap; modellezõkellékek; kotta.

18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszeszer, pipere-
táska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó zsák,
sportszatyor, névjegykártya-tartó, kameratok; piperetáska, kulcs-
tartó, kártyatartó, bõrbõl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, séta-
pálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõrbõl ké-
szült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és cipõ
bõrbélés, iskolatáska, bõr- vagy mûbõr kotta, lószerszám.

20 Bútor, tükör, képkeret; más áruosztályba nem sorolt fából,
parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült termékek,
kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anyagokat
utánzó anyagokból vagy mûanyagból készült termékek; díszpár-
na, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny; ebbe az
áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely háziálla-
toknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ruhaakasz-
tó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasztal, dí-
vány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, magasított
gyermekszék, bébijárókeret, járóka, felfújható reklámtárgyak,
ékszerdobozka, levélszekrény, örökmozgó (szélforgó), irodabú-
tor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyag szobor, papírtörülközõ-ada-
goló, tálca.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szi-
vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartódoboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, por-
celán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárka-
litka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukorkatartó; ruha-
akasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágó desz-
ka; poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéõrlõ; kávészûrõ;
kávéskanna; üvegnyitó; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtö-
rülközõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalac-
kok; ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és lábos-
készlet, lábos; tányér; fazék; fûszertartókészlet; sótartó; sószóró;
borsszóró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ;
kanál; virágcserép; uzsonnadoboz; étlaptartó; szerencsemalac;
pénzkazetta.

24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró-
paplan, ágykárpit, függöny, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû;
textil asztalterítõ, szalvéta.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm, pizsa-
ma, hálóköntös, úszóruha, nyakkendõ, kesztyû.

28 Ebbe az áruosztályba tartozó játékok, játékszerek, testneve-
lési és sportcikkek, játékkártyák; karácsonyi díszek és karácsonyi
petárdák, partidekoráció és petárda, léggömb; szobabicikli; új-
donságok és mókás dolgok; papírsárkány; álarc; plüssjátékok; eb-
be az áruosztályba sorolt automata játékok; cukorkaadagoló.

(210) M 04 02604 (220) 2004.06.07.
(731) GENERALE BISCUIT, (société anonyme), Athis-Mons (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Édes vagy pikáns, gyümölcsbõl vagy zöldségbõl, nevezete-
sen burgonyából készített étvágygerjesztõk, ízesített vagy natúr
burgonyachips, hasábburgonya, szárított gyümölcskeverékek és
mindenféle olajos dió, nevezetesen földimogyoró és kesudió, ola-
jos termékek, különösen feldolgozott magvak, mogyorók és diók,
úgy mint földimogyoró, kesudió; apró fõtt húsfalatok mint ét-
vágygerjesztõk; tejtermékek, nevezetesen tejes desszertek, jog-
hurtok, joghurtitalok, habok, krémek, desszertkrémek.

30 Lisztek, torták és piték (édes vagy sós); gabonakészítmé-
nyek, gabonatermékek reggelire, kukoricapelyhek, sós kekszek,
pattogatott kukorica; fõleg tortatésztából készített ételek; kenyér,
kétszersült; kekszek (édes vagy pikáns); ostyák, amerikai pala-
csinta, tészták, e termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített formában; édes vagy sós, kenyérbõl, kekszbõl
vagy tésztából álló étvágygerjesztõk; cukrászáru.

31 Nyers gabonafélék, nem feldolgozott szemestermények,
magok (vetõmagok), gabonaszemek (magok).

(210) M 04 02603 (220) 2004.06.07.
(731) Vittorio Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03928 (220) 2004.09.22.
(731) Beney Péter Árpád, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(210) M 04 02740 (220) 2004.06.17.
(731) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 04 04474 (220) 2004.11.08.
(731) GREEN FOOD Hungary Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kittka András, Kittka & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai krémek.

(210) M 04 04465 (220) 2004.11.05.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

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

(210) M 05 00835 (220) 2005.03.02.
(731) HUNGÁRIA-Közraktározási és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HUNGÁRIA KÖZRAKTÁR
(511) 39 Közraktározás.

(210) M 05 00906 (220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ

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

(541) UNGARNS FREUNDLICHER FLUGHAFEN
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 00907 (220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ

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

(541) A VENDÉGVÁRÓ REPÜLÕTÉR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 00908 (220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ

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

(541) HUNGARY’S FRIENDLY AIRPORT
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 02237 (220) 2005.07.04.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Cookie és Babak menni Magyarország
(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 05 03467 (220) 2005.10.26.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) Krániczné dr. Lengyel Annamária jogtanácsos, Gyõr

(554)

(511) 30 Kekszek, aprósütemények, teasütemények, linzerek.

(210) M 05 03348 (220) 2005.10.17.
(731) POSZTERFOTÓ Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Vác (HU)
(740) dr. Bálint Éva ügyvéd, Budapest

(541) PIGMENTA
(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-
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tûk; klisék; albumok; autotípiák; borítékok (papíripari); brosúrák,
vékony fûzött könyvek; címkék, nem szövetbõl; csomagolópapír;
dobozok kartonból vagy papírból; dossziék; folyóiratok; füzetek;
grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; irat-
gyûjtõk, dossziék; karton; kártyák; képek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; könyvkötések; levelezõpapírok; levélpapír; magazinok,
revük (idõszaki lapok); metszetek; naptárak; naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); papír-
áruk; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; pauszpapír; pergamen-
papír; plakátok falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arc-
képek; poszterek; prospektusok; rézkarcok (gravûrök); söröskor-
só alátétek; szalvéták papírból; szobrocskák, figurák papírmasé-
ból; újságok; üdvözlõlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; vilá-
gító papír; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból);
zászlók (papírból); zenélõ üdvözlõlapok.

40 Anyagmegmunkálás; fényképnyomás; fénynyomat, fotog-
ravúr; fényszedési szolgáltatások; filmek elõhívása fényképezés-
nél; litografálás, kõnyomás; mintanyomás; ofszetnyomás; papír
kikészítése, appretúrája; papírkezelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; fényképészet;
könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);
oktatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthe-
tõk); szövegek kiadása (nem reklámcélú).

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; adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba; grafikusmûvészi
tervezési szolgáltatások; ipari formatervezés; számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogra-
mok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számí-
tógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kor-
szerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-
programozás; számítógépszoftver fenntartása; szerzõi jogok ke-
zelése; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 05 03491 (220) 2005.10.27.
(731) DivX, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), San Diego,

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

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság ve-
zetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek.

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

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

(210) M 05 02903 (220) 2005.09.08.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen a nemesfémekbõl és ötvö-
zeteikbõl készült vagy ezekkel bevont termékek és ékszerek, bõr-
anyagból készült termékek, illetve ruházati cikkek kiskereskedel-
mi forgalmazása, értékesítése és reklámozása.

(210) M 05 02904 (220) 2005.09.08.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03380 (220) 2005.10.19.
(731) Varga István, Budapest (HU); Varga Istvánné, Budapest (HU)

(541) ARSAD véritable eau d’arquebusade
(511) 5 Igazi arquebusade víz tartalmú gyógyszerészeti és állatgyó-

gyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintá-
zóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények ir-
tására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Igazi arquebusade víz tartalmú kávé, tea, kakaó, cukor, rizs,
tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmé-
nyek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres
mártások; fûszerek; jég.
33 Igazi arquebusade víz tartalmú alkoholtartalmú italok (a sö-
rök kivételével).
44 Igazi arquebusade vízzel kapcsolatos orvosi szolgáltatások;
állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szol-
gáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti
és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 02803 (220) 2005.08.29.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BLEND-A-MED INSPIRED BY NATURE
(511) 3 Nem gyógyászati célú készítmények a száj, fogak, torok,

fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészít-
mények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készít-
mények, fogápoló készítmények, szájvizek, tisztítóporok, fogkõ-
elszínezõ tabletták.
5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok és szájüreg
higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fogkõ és
fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló
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készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fog-
zselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõ-
elszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szol-
gáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógu-
mik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények
mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályzókhoz és hidakhoz, ra-
gasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.

(210) M 06 00586 (220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIRATES OF THE CARIBBEAN:DEAD MAN’S
CHEST

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

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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

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

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

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

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

(210) M 06 00587 (220) 2006.02.20.
(731) GUTZ JEANS Ruházati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság , Gyõr (HU)
(740) dr. Darnói Norbert, Dr. Darnói Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) GUTZ
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik; felsõkabátok,

felöltõk; felsõruházat; pólók; pulóverek; szoknyák; térdnadrágok;
nadrágok.

(210) M 06 00588 (220) 2006.02.20.
(731) Cryovac, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Saddle Brook,

New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szeminárium és kiállí-
tásközpont mûködtetése, szakmai szemináriumok, kiállítások,
bemutatók és tréningek vezetése az élelmiszer-marketing és cso-
magolás területén.

(210) M 06 00590 (220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 05 03965 (220) 2005.12.13.
(731) OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság,

Kunszentmiklós (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) CSODASZÓDA
(511) 1 Ipari vegyi termékek; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére

és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozme-
tikai cikkek.

(210) M 05 03861 (220) 2005.12.05.
(731) TREMCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Fényképek (fotópapír).
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(210) M 06 00607 (220) 2006.02.21.
(731) GÉPNARANCS.HU Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 06 00737 (220) 2006.03.03.
(731) FORSTAR 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Coskun Aydin, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00411 (220) 2006.02.07.
(731) EUROCOM Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoz-
tatás).

(210) M 06 00430 (220) 2006.02.08.
(731) KESZÜ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00439 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) CHONDRO-AID
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyag adalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00264 (220) 2006.01.27.
(731) dr. Tárkányi Zsolt Tibor 40%, Budapest (HU); Simándi Tamás

30%, Szeged (HU); Zvolenszki Krisztina 30%, Sajószöged (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.

(210) M 06 00672 (220) 2006.02.27.
(731) Órás István, Szentendre (HU)

(541) Dió 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 00674 (220) 2006.02.27.
(731) Órás István, Szentendre (HU)

(541) Mák 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 00678 (220) 2006.02.27.
(731) LIFE-QUALITY HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 30 Fahéjas magvas gabonakészítmények, fahéjas magvas pék-
sütemények és fahéjas magvas cukrászsütemények.

(210) M 06 00683 (220) 2006.02.27.
(731) Red-Scorpions Security Kft., Jászberény (HU)

(541) RED-SCORPIONS SECURITY KFT.
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biz-
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tonsági riasztás figyelése; detektívügynökségek; eltûnt szemé-
lyek felkutatása; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; társas
kíséret; testõrszolgálat; éjjeliõr-szolgálat.

(210) M 06 00685 (220) 2006.02.27.
(731) 2F-2000 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) virusriado
(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(210) M 06 00686 (220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00687 (220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00688 (220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00689 (220) 2006.02.27.
(731) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi,

Bahcelievler, Isztambul (TR)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Italok, különösen sörök.

(210) M 06 01460 (220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01461 (220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01677 (220) 2006.05.12.
(731) Murcsek Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlan-értékbecslés, in-
gatlanügynökségek, irodák (ingatlan) bérlete, lakásbérlet, lakás-
ügynökségek.

(210) M 06 01680 (220) 2006.05.12.
(731) InBev S.A. société anonyme, Bruxelles (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LEGERE
(511) 32 Sörök.

(210) M 06 01682 (220) 2006.05.12.
(731) SOMAFIS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01684 (220) 2006.05.12.
(731) Drozgyik Péter, Pécs (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 44 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbarlang üzemelteté-
se és sóbarlang üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások.

(210) M 06 01012 (220) 2006.03.24.
(731) HONEST & GAIN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 06 01013 (220) 2006.03.24.
(731) ZHAN KUN Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01014 (220) 2006.03.24.
(731) Digitalia Digitális Média Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zempléni Kinga, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01022 (220) 2006.03.24.
(731) TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó

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

Budapest

(541) ELEKTRA
(511) 42 Közforgalmú közlekedési csipkártyarendszerek követelmé-

nyei és alkalmazása.

(210) M 06 01791 (220) 2006.05.23.
(731) Gyürüsi Tímea, Pápa (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályba; utazótáskák és bõrön-
dök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek
és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01797 (220) 2006.05.23.
(731) Kiss Borászat Kft., Tabdi (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) HUKK
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

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

(210) M 06 01799 (220) 2006.05.23.
(731) Surjány-Hús Kft., Törökszentmiklós-Surjány (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CSATÁRI
(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.

(210) M 06 01801 (220) 2006.05.23.
(731) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-
gáló készülékek; mágneses adathordozók, optikai adathordozók;
televíziós készülékek, videomagnók, számítógépek.

(210) M 06 01802 (220) 2006.05.23.
(731) F & E Tûz, Robbanásvédelmi és Hõszigetelõ Kft., Pécs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SPOTIZOL
(511) 1 Ipari vegyi termékek; ipari katalizátorok, feldolgozatlan

mûgyanták és mûanyagok; termelési eljárás során alkalmazandó
tisztítószerek.

(210) M 06 01807 (220) 2006.05.23.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Delaware

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

Budapest

(541) ISOSET THERMOSHIELD
(511) 1 Szintetikus gyanta kötõanyagok, öntvények és formák ké-

szítésére, fémöntödei használatra.

(210) M 06 00829 (220) 2006.03.10.
(731) Urbana Real Estate Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási Korlátolt

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

(546)

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

(210) M 06 00830 (220) 2006.03.10.
(731) Kajibás Éva Katalin, Nyíregyháza (Sóstófürdõ) (HU)
(740) dr. Gazda Tamás, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00833 (220) 2006.03.10.
(731) HERBA HUNGARY Kereskedelmi Zártkörû Részvénytársaság,

Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 06 00834 (220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00835 (220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00836 (220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00837 (220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00838 (220) 2006.03.10.
(731) Lakatos Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Folyóiratok; hírlevelek; íróeszközök; magazinok, revük
(idõszaki lapok); mûanyag fóliák csomagolásra; prospektusok;
újságok; zacskók csomagolásra; öntapadós címkék.

43 Önkiszolgáló éttermek; éttermek; étkezdék; rendezvényhez
termek kölcsönzése; vendéglátóipar; bár (szolgáltatások); kanti-
nok, büfék, étkezdék.

(210) M 06 00839 (220) 2006.03.10.
(731) WANSHIDA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00938 (220) 2006.03.21.
(731) Laboratoires Goemar, Saint Malo (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PHYSIOMER
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, nevezetesen tisztítóoldatok az

orrjáratok kitisztításához.

10 Orvosi készülékek és berendezések, különösen eszközök az
orrjáratok kitisztítására.

(210) M 06 01710 (220) 2006.05.16.
(731) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU)

(546)

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

(210) M 06 01396 (220) 2006.04.24.
(731) BONGRAIN S.A. a French Société anonyme, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ARANYA
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 01273 (220) 2006.04.12.
(731) Átrium Park Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Bebõk és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 06 01274 (220) 2006.04.12.
(731) Bihari Sándor, Szentendre (HU)
(740) dr. Firicz László ügyvéd, Budapest

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

(210) M 06 01275 (220) 2006.04.12.
(731) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HETI VÁLASZ KIADÓ
(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 01276 (220) 2006.04.12.
(731) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB 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 01277 (220) 2006.04.12.
(731) Changsha Cigarette Factory, Changsha City,

Hunan Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 06 01278 (220) 2006.04.12.
(731) Changsha Cigarette Factory, Changsha City,

Hunan Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 06 01280 (220) 2006.04.12.
(731) Neptune a French Société par action simplifiée, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; halakból
és/vagy tengeri rákokból készített konyhai készítmények és éte-
lek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej, sajt és tejtermé-
kek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 01489 (220) 2006.04.28.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PÁLOS
(511) 5 Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák; gyógynövénykészít-

mények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készít-
mények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.

16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospek-
tusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, nap-
tárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; kecskehús; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompó-
tok; tojás, tej és tejtermékek; tejes italok; kecsketejbõl készített
tejtermékek; állati eredetû bio-élelmiszerek.

30 Tea; sütõipari termékek; száraztészták; méz, méhészeti ter-
mékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények; növényi eredetû bio-élelmiszerek.

31 Friss gyümölcsök és zöldségek; friss biogyümölcsök és bio-
zöldségek; élõ növények és virágok; kertészeti termékek és ma-
gok.

32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; bio-alapanyagokból készült gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.

43 Éttermek, kávéházak, teázók, cukrászdák, büfék; vendéglá-
tás; ideiglenes szállásadás; rendezvényekhez termek és helyisé-
gek bérbeadása; szociális otthonok, nyugdíjasotthonok, bölcsõ-
dék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalanmelegedõk, ingyen-
konyhák fenntartása.

(210) M 06 01490 (220) 2006.04.28.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; bio-alapanyagokból készült gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
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(210) M 06 01492 (220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Iroda, Budapest

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 06 01493 (220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Iroda, Budapest

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 06 01916 (220) 2006.05.30.
(731) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
(300) 2006-047347 2006.05.24. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyszerésze-
ti készítmények és anyagok immunterápiás célra.

(210) M 06 01917 (220) 2006.05.30.
(731) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/654,384 2006.02.01. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Porszívók és azok tartozékai.

(210) M 06 01918 (220) 2006.05.30.
(731) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/651,946 2005.12.15. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AVALIR
(511) 7 Porszívók és azok tartozékai.

(210) M 06 01095 (220) 2006.03.30.
(731) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök, zöldségek és
keverékeik, aszalványok, müzlik, zselék, lekvárok; zöldségkon-
zervek és gyümölcskonzervek, savanyúságok, befõttek, tojás; ét-
olajok és étzsírok; savanyúságok, tej és egyéb tejtermékek.

(210) M 06 01290 (220) 2006.04.12.
(731) National Geographic Society (a District of Columbia

corporation), Washington, D.C. (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
(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 01291 (220) 2006.04.13.
(731) TRAN VAN HONG, Budapest (HU)

(541) MC TRAN
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(210) M 06 01292 (220) 2006.04.13.
(731) DÁVID-ART Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Mûvészeti oktatás; felvételi elõkészítés; mûvészeti alkotó-
mûhelyek és mûvésztelepek szervezése és lebonyolítása; mûvé-
szeti elõadások szervezése és lebonyolítása; mûvészeti kiállítások
szervezése és lebonyolítása; mûvészeti klubok szervezése és tar-
tása; mûvészeti elméleti és gyakorlati képzés.

(210) M 06 01293 (220) 2006.04.13.
(731) Wie sbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EREDETI MIXI-MAXI GYEREKTÁL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok

és zsírok.

(210) M 06 01355 (220) 2006.04.19.
(731) Agrinex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01567 (220) 2006.05.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) CsokoCsúcs
(511) 30 Kekszek, piskóták.

(210) M 06 01810 (220) 2006.05.24.
(731) EuroGate 2000 Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pomáz (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókeretek, ajtótokok fémbõl, ajtósze-
relvények fémbõl, ajtóvasalások, építõanyagok fémbõl, építõele-
mek fémbõl.

(210) M 06 01813 (220) 2006.05.24.
(731) Nagy és Társa Bt., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 10 Lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba; ortopéd
lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipõtalpak; ortopédiai
térdvédõk.

25 Cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõ-
vasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; fûzõk; fûzõs bakancsok; iz-
zadságfelszívó harisnyák; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõor-
rok; magas szárú cipõk; papucsok; rámák lábbelikhez; sárcipõk;
síbakancsok, sícipõk; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik;
szandálok; tornacipõk; zoknik.

(210) M 06 01814 (220) 2006.05.24.
(731) Nagy és Társa Bt., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 10 Lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba; ortopéd
lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipõtalpak; ortopédiai
térdvédõk.

25 Cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõ-
vasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; fûzõk; fûzõs bakancsok; iz-
zadságfelszívó harisnyák; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõor-
rok; magas szárú cipõk; papucsok; rámák lábbelikhez; sárcipõk;
síbakancsok, sícipõk; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik;
szandálok; tornacipõk; zoknik.

(210) M 06 01817 (220) 2006.05.24.
(731) dr. Mohácsi Mihály, Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 00901 (220) 2006.03.17.
(731) Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 29 Húsok, tõkehúsok, hentesáruk, tartósított és mélyhûtött hús-
áruk, húskonzervek, hústartalmú félkészételek, hústartalmú kész-
ételek húskivonatok, zsírok.

(210) M 06 00904 (220) 2006.03.17.
(731) Remont-Hungary Rt., Miskolc (HU)

(546)

(511) 11 Kazánok.

(210) M 06 00990 (220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(554)

(511) 6 Szobrok fémbõl.

14 Szobrok nemesfémbõl.

41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 06 00991 (220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 16 Papír.

41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 06 01939 (220) 2006.05.31.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készü-
lékek kivételével).

35 Reklámozás és ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 06 00998 (220) 2006.03.24.
(731) Papolczy Géza, Érd (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek.

(210) M 06 00999 (220) 2006.03.24.
(731) Shanghai Baolong Industries Corporation, Shanghai, P.R. (CN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 6 Csapszegek, csavarok fémbõl; fémgyûrûk; anyacsavarok
fémbõl; fémzárak jármûvekhez; acéllemezek; acélcsövek; fém-
csõszorítók; szorítókengyelek csövekhez; kerék csapszegek; sas-
szegek; csõtoldatok fémbõl.

7 Kipufogócsövek jármûvekhez; hangtompítók gépjármûmo-
torokhoz; kerékcserélõ és -emelõ készülékek, abroncsleszedõk;
emelõszerkezetek (gépek) tehergépjármûvekhez; légkomp-
resszorok; vulkanizáló készülékek; légszivattyúk (garázsfelsze-
relések); hangtompító csövek gépjármûmotorokhoz.

9 Gumiabroncsokban levõ nyomás csökkenését automatiku-
san jelzõ készülékek; manométerek; betörésgátló felszerelések,
elektromos; navigációs eszközök gépjármûvekhez; elektronikus
címkék árukhoz; vevõkészülékek (audio-, video-,); sebesség-el-
lenõrzõ készülékek jármûvekhez; taxaméterek (díjmutató szám-
lálószerkezetek); automatikus kormányberendezések jármûvek-
hez; sebességmérõk.

12 Szelepek jármûabroncsokhoz; kerékkiegyenlítõ súlyok;
gázüzemhez csatlakozások; dísztárcsák (keréken); keréktárcsák;
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biztonsági gyermekülések jármûvekbe; légszivattyúk (jármûtar-
tozékok); ablaktörlõk; gépkocsi-lengéscsillapítók; gépkocsi-lök-
hárítók; hátrameneti jelzõk jármûvekhez; központi ajtózárak gép-
jármûvekhez; rezonátorok jármûvekhez.

(210) M 06 01000 (220) 2006.03.24.
(731) Shanghai Baolong Industries Corporation, Shanghai, P.R. (CN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Gumiabroncsokban levõ nyomás csökkenését automatiku-
san jelzõ készülékek; manométerek; betörésgátló felszerelések,
elektromos; navigációs eszközök gépjármûvekhez; elektronikus
címkék árukhoz; vevõkészülékek (audio-, video-,); sebesség-el-
lenõrzõ készülékek jármûvekhez; taxaméterek (díjmutató szám-
lálószerkezetek); automatikus kormányberendezések jármûvek-
hez; sebességmutatók és sebességmérõk.

12 Szelepek jármûabroncsokhoz; kerékkiegyenlítõ súlyok;
gázüzemhez csatlakozások; dísztárcsák (keréken); keréktárcsák;
biztonsági gyermekülések jármûvekbe; légszivattyúk (jármûtar-
tozékok); ablaktörlõk; gépkocsi-lengéscsillapítók; gépkocsi-lök-
hárítók; hátrameneti jelzõk jármûvekhez; központi ajtózárak gép-
jármûvekhez; rezonátorok jármûvekhez.

(210) M 06 01006 (220) 2006.03.24.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 01007 (220) 2006.03.24.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(554)

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, csümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.

(210) M 06 01008 (220) 2006.03.24.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(541) MERÍTS LENDÜLETET!
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyömölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények ital elõállításához.

(210) M 06 01010 (220) 2006.03.24.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CSAK A CSOKI SZÁMÍT
(511) 30 Kakaó és kakaó alapú készítmények és italok, csokoládé,

csokoládé termékek, csokoládé alapú készítmények és italok, cso-
koládés tej, csokoládé alapú fagylaltok, csokoládé alapú fagyasz-
tott édességek és jégkrémek, csokoládés gabonapehely szeletek.

(210) M 06 01639 (220) 2006.05.10.
(731) EG-Palace Kft., Budapest (HU); Elephant Holding Rt.,

Budapest (HU); Euro Ingatlan Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 01640 (220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 06 01641 (220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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 01642 (220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

(210) M 06 01644 (220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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 01645 (220) 2006.05.10.
(731) ANNEX Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.

(210) M 06 01646 (220) 2006.05.10.
(731) ANNEX Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01647 (220) 2006.05.10.
(731) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

Nyíregyháza (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 01649 (220) 2006.05.10.
(731) FEIN Hungária Kft., Szada (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Megmunkálógépek, fõleg csiszológépek, fûrészelõ gépek,
spaklizógépek, fugakiszedõ gépek, élezõgépek, polírozógépek.

(210) M 06 01650 (220) 2006.05.10.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.
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(210) M 06 01143 (220) 2006.04.03.
(731) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti cikkek; papíripari cikkek, papíripari és háztartási ra-
gasztóanyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai esz-
közök (a bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (a ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek más osztályokba nem tartoznak); nyomdabetûk; klisék.

35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(210) M 06 01159 (220) 2006.04.03.
(731) Closed Joint Stock company „Region-AM„, Moscow (RU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Vodkák.

(210) M 06 01652 (220) 2006.05.10.
(731) MAI QI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Xiao Xia, Budapest

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

(210) M 06 01655 (220) 2006.05.11.
(731) CZIKKHALAS Halastavai Kft., Varsád (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd

(546)

(511) 29 Halhús.

(210) M 06 01659 (220) 2006.05.11.
(731) Seres Attila, Diósd (HU); Nagy Barnabás, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01660 (220) 2006.05.11.
(731) GEORGE’S FOOD Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Boros Árpád, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátó-ipari (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

(210) M 06 01662 (220) 2006.05.11.
(731) Sparta Achille Filippo, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) KARMATRONIC
(511) 9 Mûsoros adathordozók elsõsorban könnyûzenei mûsorral;

színpadtechnikai hangszórók, hangátviteli készülékek; stúdióbe-
rendezések és készülékek.
41 Szórakoztatás elsõsorban könnyûzenei együttes szolgáltatá-
sai; zenekari szolgáltatások; kiadó; hangstúdió; mûsorszervezés.

(210) M 06 01664 (220) 2006.05.11.
(731) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)

(541) Kezedben a világ...
(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 01665 (220) 2006.05.11.
(731) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonaké-
szítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk ke-
nyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
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jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.

(210) M 06 01666 (220) 2006.05.11.
(731) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonaké-
szítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk ke-
nyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.

(210) M 06 01667 (220) 2006.05.11.
(731) Tíz Évszak Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01668 (220) 2006.05.11.
(731) Goldmember’s Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Tokod (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;
fodrászszalon; manikûrszolgáltatás; szépségszalon.

(210) M 06 01669 (220) 2006.05.11.
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes hardver, firmware (mikroprogramozott,
ROM-ban tárolt program), és szoftver, nevezetesen számítógé-
pek, perifériák, számítógépes hálózatok és hálózati komponen-
sek, valamint komponensek irányító/kezelõ és összekötõ tele-
kommunikációs hálózatokhoz, számítógépek és számítógép-há-
lózatok biztonságának nyújtásához és hálózatkezelés és kiemelt
szolgáltatások fejlesztéséhez és telepítéséhez, valamint irányí-
tó/kezelõ és összekötõ multimédia, audio- és videoadat felszerelé-
sek, nevezetesen vezetékes és vezeték nélküli hálózati interfész
(csatlakozási felület) készülékek, kapcsolóeszközök, átjárók (me-
lyeken keresztül csatlakozni lehet más számítógépekhez) vezeték
nélküli kommunikációs rendszerekben történõ használatra, szá-
mítógépes hálózatok és távbeszélés, telefonok és rokon szoftve-
rek terén használt számítógépes hálózat(köz)i hidak, csomópon-
tok (összekapcsoló eszközök), routerek (adatútválasztók), mode-
mek, elektromos kábelek, integrált áramkörök, elektromos táp-
egységek, távolsági hozzáférést biztosító felszerelések, mind az
elõbb felsoroltakhoz, nevezetesen hibakeresõ, installáló, támoga-
tó, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ
(hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló számítógépes szoftver
számítógépes hardverhez, firmware-hez, és szoftverhez; hibake-
resõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatla-
koztató, együttmûködõ (hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló
számítógépes szoftver számítógépes hardverhez, firmware-hez és
szoftverhez; oktatás terén használt számítógépes szoftver, neve-
zetesen felhasználók közötti adat kommunikációhoz; telekom-
munikációs berendezések, nevezetesen telekommunikációra
szolgáló vezeték nélküli rádió frekvenciás kapcsolók; rádióadók
és rádióvevõk; vezeték nélküli lokális áramhurok hozzáférést biz-
tosító, bázisállomás-vezérlõt, antennákat, jeleket továbbító és fo-
gadó, átvevõegységeket tartalmazó készülékek rádiójel továbbí-
tására, valamint átvevõterminálok és helyi központok között tör-
ténõ rádiójel és hang továbbítására használt hálózatkezelõ kap-
csolók; vezeték nélküli kapcsoló platformok optikai csatornák
összeköttetésének kereséséhez, hangokhoz és jelekhez, hívásfel-
dolgozáshoz és rendszerkarbantartáshoz; hozzáférést biztosító
hálózati készülékek, nevezetesen bázisállomás-vezérlõk; irányí-
tott- és körsugárzó antennák; átvevõterminálok; mobiltelefonok,
vezeték nélküli telefonok; vezeték nélküli bázisállomások, veze-
ték nélküli antennák; hordozható rádió adó-vevõ készülékek tele-
kommunikációs célokra; valamint fõvonal kábelekbõl és fõvonal
erõsítõkbõl álló telekommunikációs helyközi összeköttetések
(közvetlen vonal) és távolsági vonal (fõvonal) összeállítások; tá-
rolt program által vezérelt kapcsolórendszerek, nevezetesen köz-
érdekû telefonhálózatokban a beérkezõ hívásokból a kimenõ ter-
minálokba érkezõ információ feldolgozásához használt tárolt
program által vezérelt kapcsológép; mobil kommunikációban
használt rádiókészülékek, nevezetesen adat-, hang- és képkapcso-
ló berendezések; látható jeleket továbbító telekommunikációs ké-
szülékek, nevezetesen optikai jel fogadására, továbbítására és
analizálására használt optikai vonali végberendezések, ugyan-
csak optikai vonali végberendezésekként ismert optikai hálózati
egységek, melyek az optikai hálózatot vezérlik; optikai szálú
kábeltelevízió átvivõ berendezések, nevezetesen elektromos vilá-
gításkapcsolók, optikai szálak, száloptikai kábelek; ISDN (széles-
sávú integrált szolgáltatású digitális távközlési hálózathoz) hoz-
záférést biztosító adapter, telekommunikációs rendszer, neveze-
tesen számítógépes munkaállomások telekommunikációs termi-
nál berendezésébõl álló intelligens magas frekvenciájú hálózat,
nevezetesen telefonos ISDN-távbeszélõ, vizuális telefon, digitáli-
san növelt teljesítményû zsinór nélküli telekommunikációs
(DECT) telefon, mobiltelefon; és digitális telefon; vezeték nélküli
elõfizetõi vonal berendezések, nevezetesen összeköttetések mo-
bil-elõfizetõk kapcsolórendszerhez történõ hozzáféréséhez.

(210) M 06 01670 (220) 2006.05.11.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest
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(541) AZ ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

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

(210) M 06 01671 (220) 2006.05.11.
(731) K & K Kovács és Kovács Kft., Budapest (HU)

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01673 (220) 2006.05.11.
(731) MONA HUNGARY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

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

(210) M 06 01135 (220) 2006.04.03.
(731) Full Bt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újsá-
gok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01957 (220) 2006.06.01.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 06 02024 (220) 2006.07.05.
(731) Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Gábor, Tóth B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EME
(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 02746 (220) 2006.08.11.
(731) Pósafalvi Péter, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 02747 (220) 2006.08.11.
(731) Somodi Krisztina, Budapest (HU);

Somodi Gyöngyvér, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 02749 (220) 2006.08.11.
(731) Flipper-Rex Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) TIKO-TIME
(511) 14 Órák; óragyártáshoz tartozó anyagok; óraszíjak, óraláncok,

óraüvegek, óraszerkezetek.

(210) M 06 02750 (220) 2006.08.11.
(731) Pápai Hús Zrt., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füs-
tölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húské-
szítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termé-
keik.
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(210) M 06 02751 (220) 2006.08.11.
(731) Pápai Hús Zrt., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füs-
tölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húské-
szítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termé-
keik.

(210) M 06 02756 (220) 2006.08.11.
(731) L-INEA Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Játékok kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi adminiszt-
ráció; irodai munkák, reklámozás.

(210) M 06 02860 (220) 2006.08.25.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Helló VIP
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 02861 (220) 2006.08.25.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Helló Hét
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 02862 (220) 2006.08.25.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Helló 7
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 02863 (220) 2006.08.25.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Helló Sztár
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 02864 (220) 2006.08.25.
(731) Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest

(541) A FA A MI VILÁGUNK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02868 (220) 2006.08.25.
(731) PREZENTEX Korlátolt Felelõsségû Társaság, Oroszlány (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 02870 (220) 2006.08.25.
(731) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 12 Kerékabroncsok jármûvekhez; belsõ légtömlõk jármûvek-
hez; sárfogó lapok jármûvekhez; szelepek jármûvekhez; gépjár-
mûkerekek; keréktalpak gépjármûvekhez; küllõbilincsek kere-
kekhez; fékbetétek jármûvekhez; fékszelvények jármûvekhez;
üléshuzatok gépjármûvekhez; kormánykerekek gépjármûvekhez.

(210) M 06 02871 (220) 2006.08.25.
(731) Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint mûködõ

vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Jármûalkatrészek, nevezetesen: lengéscsillapítók, autógu-
mik, jármûkerekek, belsõ csövek, kerékabroncsok és jármûvek
kerekeihez való borítás, belsõ csõ gumiabroncshoz, alkatrészek és
kiegészítõk a fent soroltakhoz, biciklik.
17 Gumi, olajkerítések, gumi csomagoló konténerek, mûanyag
elõtermékek, mûanyag lapok a rétegelt üveges belsõ réteghez.
25 Ruházati cikkek, cipõk és fejfedõk, kesztyûk, sapkák, kala-
pok, napellenzõk.
28 Játékmodellek; testnevelési és sportcikkek, sportcikkek és
kiegészítõk; golfozáshoz használt felszerelések; golfütõ fejek,
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golfütõfej tokok; golftáskák; golffelszereléshez használt kocsi;
golfütõk; golfvasak; putter golfütõk; golfkesztyûk; speciális ala-
kú sporttáskák különbözõ sporteszközökhöz; labdák; kézitáskák
és golfütõ nyelek.

(210) M 06 02872 (220) 2006.08.25.
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 4 SEASONS
(511) 5 Gyomirtó szerek kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó sze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(210) M 06 02873 (220) 2006.08.25.
(731) Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint mûködõ

vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Jármûalkatrészek, nevezetesen: lengéscsillapítók, autógu-
mik, jármûkerekek, belsõ csövek, kerékabroncsok és jármûvek
kerekeihez való borítás, belsõ csõ gumiabroncshoz, alkatrészek és
kiegészítõk a fent soroltakhoz, biciklik.

17 Gumi, olajkerítések, gumi csomagoló konténerek, mûanyag
elõtermékek, mûanyag lapok a rétegelt üveges belsõ réteghez.

25 Ruházati cikkek, cipõk és fejfedõk, kesztyûk, sapkák, kala-
pok, napellenzõk.

28 Játékmodellek; testnevelési és sportcikkek, sportcikkek és
kiegészítõk; golfozáshoz használt felszerelések; golfütõ fejek,
golfütõfej tokok; golftáskák; golffelszereléshez használt kocsi;
golfütõk; golfvasak; putter golfütõk; golfkesztyûk; speciális ala-
kú sporttáskák különbözõ sporteszközökhöz; labdák; kézitáskák
és golfütõ nyelek.

(210) M 06 02874 (220) 2006.08.25.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) SOTALEX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(210) M 06 02490 (220) 2006.07.20.
(731) Gimesi Ildikó, Nagymaros (HU)

(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 02491 (220) 2006.07.20.
(731) FAIRIMPEX Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Vecsés (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

(210) M 06 02492 (220) 2006.07.20.
(731) Hargitai Sándor, Budaörs (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 06 02493 (220) 2006.07.20.
(731) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02494 (220) 2006.07.20.
(731) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02495 (220) 2006.07.20.
(731) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 06 02496 (220) 2006.07.20.
(731) HEMBACH Kft., Polgárdi (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, különösen mûanyag lapok, zsá-
kok és tasakok borítás és csomagolás céljára.

(210) M 06 02497 (220) 2006.07.20.
(731) Precitool Hungaria Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, mezõgazdasági, kertészeti termékek fémek edzésére,
hegesztésére vonatkozó termékek, ipari rendeltetésû ragasztó-
anyagok.

4 Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító,
porlekötõ termékek.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építõanyagok, hor-
dozható fémszerkezetek, nem elektromos fémkábelek, fémveze-
tékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikk, fémcsövek, csõve-
zetékek, egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.

7 Gépek, szerszámgépek, motorok, erõátviteli elemek.

8 Kézi szerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, vágó- és
szúrófegyverek.

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

37 Javítás, szerelési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 02498 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHIPOTLES
(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 02503 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUVALIN
(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 02504 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUVALETA
(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 02508 (220) 2006.07.20.
(731) Béndek Szolgáltató Bt., Biatorbágy (HU)

(541) CASSPEAT
(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési

konzultáció, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, konzultá-
ció személyzeti kérdésekben.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, gyakorlati kép-
zés (szemléltetés), oktatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 06 02509 (220) 2006.07.20.
(731) WIENERBERGER zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 02512 (220) 2006.07.21.
(731) PNG Pharma Natura Group Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Bihary Tibor, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VITINNE
(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 06 02513 (220) 2006.07.21.
(731) Black Care Kft., Budapest (HU)

(541) KIWI SUN
(511) 44 Szépségszalonok.

(210) M 06 02515 (220) 2006.07.21.
(731) Bordás Zoltán, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HIGISEAT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyá-

szati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébi-
ételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 02516 (220) 2006.07.21.
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PROSPERA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, központi idegrendszerre

ható gyógyszerek.

(210) M 06 02517 (220) 2006.07.21.
(731) Morton’s of Chicago, Inc., Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(541) MORTON’S
(511) 43 Éttermi és bárszolgáltatások.

(210) M 06 02518 (220) 2006.07.21.
(731) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PRISM
(511) 31 Állateledel.

(210) M 06 02521 (220) 2006.07.24.
(731) Kálmánczhey Kornél, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

(210) M 06 01999 (220) 2006.06.07.
(731) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 02000 (220) 2006.06.07.
(731) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 02002 (220) 2006.06.07.
(731) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

(541) KRAV MAGA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 06 02003 (220) 2006.06.07.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Fûszerek.

(210) M 06 02005 (220) 2006.06.07.
(731) Házisweets Édesipari Kft., Lajosmizse (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen cso-
koládé alapú készítmények, valamint kókusz alapú édességek.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 06 02006 (220) 2006.06.07.
(731) Házisweets Édesipari Kft., Lajosmizse (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen cso-
koládé alapú készítmények, valamint kókusz alapú édességek.

(210) M 06 02009 (220) 2006.06.07.
(731) Cott Beverages Inc., Tampa, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok és kivonatok ezek készítéséhez.

(210) M 06 02010 (220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(541) ACTEL DUO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbe-

szélõ- és multimédiás szolgáltatások.
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(210) M 06 02011 (220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(541) Jövõ a jelenben
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbe-

szélõ- és multimédiás szolgáltatások.

(210) M 06 02012 (220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

(511) 37 Javítási szolgáltatások.

38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbe-
szélõ- és multimédiás szolgáltatások.

(210) M 06 02013 (220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(541) ACTEL TRIO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbe-

szélõ- és multimédiás szolgáltatások.

(210) M 06 02014 (220) 2006.06.07.
(731) Élvit Haus Bt., Székesfehérvár (HU)

(546)

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

(210) M 06 02016 (220) 2006.06.07.
(731) UB CITÉ Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fémvázak építményekhez; építmények acélból; fémcölö-
pök, fémpillérek; fémpóznák; fémrudak; fémrácsok; fémrosté-
lyok, fémrosták; bútorszerelvények fémbõl; hordozható építmé-
nyek fémbõl; fémépítmények; fémkosarak; illesztõbetétek, bélés-
lemezek fémbõl; drótkötelek; gombkilincsek, gombfogantyúk
fémbõl; védõtetõk fémbõl; fémburkolatok, fémborítások épüle-
tekhez és építményekhez; lambériák, falburkolatok fémbõl; kerí-
tésoszlopok fémbõl; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához;
mintás fémrácsozatok; dróthálók; levélszekrények fémbõl; fém-
burkolatok; fürdõkabinok fémbõl; fémrácsok rúdjai; válszafalak
fémbõl; hirdetõoszlopok fémbõl; acélredõnyök; külsõ zsaluk, ab-
laktáblák fémbõl; lépcsõfoklapok fémbõl; zsámolyok, létrák fém-

bõl; fémlépcsõk; mozgatható lépcsõk utasok ki- és beszállásához
fémbõl; biztonsági pénzszekrények; fémdobozok; rögzített törül-
közõadagolók fémbõl; melegház szerkezetek fémbõl; fémoszlo-
pok; biztonsági korlátok utakra fémbõl; telefonfülkék fémbõl;
lépcsõpofák, lécsõoldalfalak fémbõl; zsalugáterek fémbõl; em-
léktáblák fémbõl; hulladék- és szeméttartók fémbõl; állomástetõk
fémbõl; tájékoztató falidobozok fémbõl; fémrácsok fákhoz; jelzõ-
táblák állomásokhoz fémbõl; elzáróoszlopok fémbõl; vasúti jel-
zõoszlopok fémbõl; árusítóbódék fémbõl; hamutartók nyilvános
helyiségekbe fémbõl; fémelemek és alkatrészek közterületi léte-
sítményekhez és szerelvényekhez; kültéri fémbútorok.

42 Ipari formatervezés; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatá-
sok; mûszaki tervtanulmányok készítése; építési tervkészítés;
mûszaki kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése, különösen
közterületi létesítményekhez és szerelvényekhez.

(210) M 06 02693 (220) 2006.08.03.
(731) NEXT TRADE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónad-
rágok rövid; alsónemûk; cipõk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); fej-
fedõk; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; hurkolt/kötöttáruk;
ingek; ingek, ingblúzok; kabátok; készruhák; kötöttáruk; lábbe-
lik; melegítõk, szvetterek; nadrágok; nõi ruhák; papucsok; pizsa-
mák; pólók; pulóverek; sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók;
szandálok; szoknyák; térdnadrágok; tornacipõk; tornaruházat;
zoknik.

(210) M 06 02694 (220) 2006.08.03.
(731) Kovács Péter, Siófok (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); gazdasági elõrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisok-
ba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szer-
vezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kira-
katrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönség-
szolgálat; közvélemény-kutatás; manöken/modell szolgálatok
reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklám-
anyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõ ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetés-
hez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelése; szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés (telefo-
non el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkársá-
gi szolgáltatások; újságelõfizetések intézése (mások számára);
állásközvetítõ irodák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árve-
rés; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); helyfoglalás show-mûsorokra;
játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolya-
mok; modellügynökségek mûvészek számára; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online el-
érhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online játékok
szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; pályaválasztási tanács-
adás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakozta-
tás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése (impresszárió szolgáltatásai); sport edzõtábori szolgáltatá-
sok; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sta-
dionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szó-
rakoztatás); vidámparkok; videofilmgyártás; videoszalagok köl-
csönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világí-
tóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére;
zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, vari-
eték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú
információ; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 06 02699 (220) 2006.08.03.
(731) SMILE TRADING Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02700 (220) 2006.08.03.
(731) ÖTVENNYOLC Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 02759 (220) 2006.08.14.
(731) VENTURUS Tõkekockázati és Stratégia Tanácsadó

és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02761 (220) 2006.08.14.
(731) Lufi-Buli Kft., Budapest (HU)

(541) Lufi-Buli
(511) 17 Latex (gumi) ballonok, léggömbök; fóliaballonok, léggöm-

bök; léggömbdekorációk; léggömbemblémázás.

(210) M 06 02762 (220) 2006.08.14.
(731) Frosta Sp.z o.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(541) FROSTA. A jégbe zárt csoda.
(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.

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

(210) M 06 02764 (220) 2005.03.10.
(731) Flowcrete Group PLC, Sandbach, Cheshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) FLOWCRETE
(511) 19 Falak, padló és tetõszerkezet, építõanyagok; aszfalt, szurok

és bitumen; vakolatok; ipari és kereskedelmi épületek padozata;
baktériumölõ padlók; egybeöntött terazzo padlózatok; autóparko-
ló burkolat; cement és cementáló termékek; burkolatok; padló-
anyagok, beton; padlókiegyenlítõ anyagok; folyadékkal mûködõ
érzékelõk, injektáló habarcs; padlóburkoló anyagok és felületvé-
dõ anyagok; gyanta alapú felületvédõ anyagok.

37 Építkezés; épületek, utak autóutak és autóparkolók javítási,
szerelési, felújítási, helyreállítási, pótlási és nagyobbítási szolgál-
tatásai; festés és tapétázás; kereskedelmi és ipari épületek padoza-
tának elkészítésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos
szolgáltatások; a fent felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációs és tanácsadói szolgáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szemináriumok elõkészítése; a
padozatok elkészítésével, karbantartásával és javításával kapcso-
latos szemináriumok és szakmai képzések megszervezése; keres-
kedelmi és ipari épületek padozatának elkészítésével, karbantar-
tásával és javításával kapcsolatos szemináriumok és szakmai kép-
zések megszervezése, beleértve a padlóbetonozást és padlófûtést;
különleges ipari követelményeknek megfelelõ padozatok készíté-
sével, karbantartásával és javításával kapcsolatos szemináriumok
és szakmai képzések megszervezése.

(210) M 06 02765 (220) 2006.08.14.
(731) Covex Farma S.L., Tres Cantos (Madrid) (ES)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 02766 (220) 2006.08.14.
(731) Matrac & Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Bútor- és lakástextil-kiskereskedelem.

(210) M 06 02768 (220) 2006.08.14.
(731) Willa-Ker Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 06 02769 (220) 2006.08.14.
(731) Sylvain Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 17 Mûanyag csomagolás.

29 Húsipari termékek.

(210) M 06 02770 (220) 2006.08.14.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02771 (220) 2006.08.14.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) dm baba bónusz
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02360 (220) 2006.07.11.
(731) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM-(kom-
pakt) lemezek, DVD-disckek, hajlékony lemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóira-
tok, újságok.

(210) M 06 02361 (220) 2006.07.11.
(731) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM-(kom-
pakt) lemezek, DVD-disckek, hajlékony lemezek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóira-
tok, újságok.

(210) M 06 02363 (220) 2006.07.11.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TROPICANA GO
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslé italok.

(210) M 06 02776 (220) 2006.08.15.
(731) intimpHarma Kft., Erk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; (ezen belül külö-
nösen: nõgyógyászati, higiéniai készítmények).

10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és mûszerek;
(ezen belül különösen: nõgyógyászati, higiéniai készülékek, esz-
közök, és tartozékaik).

44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászati, higiéniai és szépség-
ápolási szolgáltatások emberek részére; (ezen belül különösen:
nõgyógyászati, higiéniai szolgáltatások).

(210) M 06 02777 (220) 2006.08.15.
(731) Zsezserán Antal, Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ZSEZSI HUSI
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok.

(210) M 06 02366 (220) 2006.07.11.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 02367 (220) 2006.07.12.
(731) Dancestation TSE, Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Dancestation
(511) 41 Bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatásai; klub-

szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); oktatás; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 02369 (220) 2006.07.12.
(731) MASCULIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Antónia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02370 (220) 2006.07.12.
(731) Chen Ta, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 14 Bizsu.

(210) M 06 02371 (220) 2006.07.12.
(731) Kádár Zoltán, Diósd (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, különösen személy- és áruszállítás; taxiszolgálta-
tás; utazásszervezés.

(210) M 06 02372 (220) 2006.07.12.
(731) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

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

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

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

(210) M 06 02374 (220) 2006.07.12.
(731) CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítõ Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02901 (220) 2006.08.29.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i cég,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BILTMORE HOTEL
(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, bele-

értve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
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kat, kapcsolatos üzeletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmano-
kat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ide-
iglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szol-
gáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcso-
latos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szol-
gáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szállás-
hely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 06 02113 (220) 2006.06.15.
(731) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 02528 (220) 2006.07.24.
(731) Orthofix S.r.l., Bussolengo (IT)
(300) 1106236 2006.03.09. BX
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02630 (220) 2006.07.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 06 02631 (220) 2006.07.31.
(731) Kékmadár Apartmanok Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02632 (220) 2006.07.31.
(731) Maaza International Co. L.L.C., Dubai (AE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 02633 (220) 2006.08.23.
(731) Titánok Harcmûvészeti és Küzdõsport Egyesület,

Nagydorog (HU)

(541) Champion of the Cage
(511) 41 Sportversenyek rendezése.

(210) M 06 02634 (220) 2006.07.31.
(731) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból];
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoz-
tatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 06 02636 (220) 2006.07.31.
(731) Lázár Levente, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 02637 (220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

(546)

(511) 29 Fõleg állati eredetû élelmiszerek, valamint fogyasztásra
kész vagy tartósított formában levõ zöldségfélék és egyéb kony-
hakerti termékek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej- és tejter-
mékek.
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(210) M 06 02638 (220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

(546)

(511) 30 Fõleg növényi eredetû élelmiszerek, fogyasztásra vagy tar-
tósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítõ
anyagok, fûszeres mártások.

(210) M 06 02643 (220) 2006.08.01.
(731) SBI Establishment, Vaduz (LI)
(740) dr. Tuzson Bence, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SBI Group
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
állásközvetítõ irodák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, önköltség-
elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszö-
vegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti fel-
világosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, a fentiekhez kapcsolódó internetes szolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk, okta-
tási vizsgáztatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriu-
mok rendezése és vezetése.
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; kutatás és fejlesztés (mások részére),
pályaválasztási tanácsadás, pszichológus szolgáltatásai, szakmai
tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével), számítógép-progra-
mozás, számítógépszoftver fenntartása, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsíté-
se, számítógépprogramok kölcsönzése, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, szerkesztõségek.

(210) M 06 02644 (220) 2006.08.01.
(731) SBI Establishment, Vaduz (LI)
(740) dr. Tuzson Bence, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
állásközvetítõ irodák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, önköltség-
elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszö-
vegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti fel-
világosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés

elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, a fentiekhez kapcsolódó internetes szolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk, okta-
tási vizsgáztatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriu-
mok rendezése és vezetése.
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; kutatás és fejlesztés (mások részére),
pályaválasztási tanácsadás, pszichológus szolgáltatásai, szakmai
tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével), számítógép-progra-
mozás, számítógépszoftver fenntartása, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsíté-
se, számítógépprogramok kölcsönzése, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, szerkesztõségek.

(210) M 06 02646 (220) 2006.08.01.
(731) VECSE KOMPLEX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári László ügyvéd, Budapest

(541) DUNAI HAJÓS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 02656 (220) 2006.08.01.
(731) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 06 02657 (220) 2006.08.01.
(731) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 06 02658 (220) 2006.08.01.
(731) Pók Árpád, Veszprém (HU)

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; mûanyag építõipari ter-
mékek; mennyezetburkoló lapok.

(210) M 06 02665 (220) 2006.08.01.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(541) HEALTHWORKS
(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; élõsködõk irtására szolgáló készítmények; gombairtó szerek,
gyomirtó szerek; kínai gyógynövénytea, gyógyhatású tea, gyógy-
hatású italok, gyógyhatású frissítõ italok; tonik, tonik frissítõ ita-
lok (az összes gyógyászati használatra); gyógynövénykivonatok
(gyógyászati használatra); gyógynövényes fõzetek (gyógyászati
használatra); herbatea (gyógyászati használatra); gyógynövény-
alkotóelemek gyógyászati használatra; gyógynövénykészítmé-
nyek gyógyászati használatra; gyógynövényfõzetek; kínai szaba-
dalmú gyógyszerek; gyógynövényzselék; teknõsbékazselék; to-
nik gyógyszerek.

29 Hús, hal, szárnyas és vad; húskivonatok; tartósított, szárított
és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcs-
szószok; tojás, tej és tejtermékek; étolaj és zsírok; levesek, leves-
készítmények, levesporok, leveskeverékek, konzerv levesek,
mélyfagyasztott levesek, hozzávalók leves készítéséhez (egyik
sem gyógyászati); ételadalékok és élelmiszer-adalékok (nem gyó-
gyászati használatra); gyógynövénykészítményekbõl álló termé-
szetes termékek (nem gyógyászati használatra); ételadalékok
gyógynövényekkel (nem gyógyászati használatra).

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé,
gyógynövényes frissítõ italok (nem gyógyászati használatra);
gyógynövénykivonatok (nem gyógyászati használatra); gyógy-
növényfõzetek (nem gyógyászati használatra); gyógynövénytea
(nem gyógyászati használatra); liszt és gabonakészítmények, ke-
nyér, tésztafélék és cukrászati készítmények, jégkrémek; méz;
melasz; élesztõ, sütõpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítõk); fû-
szerek; jég; desszertek; pudingok; rizssütemények; élelmiszer-
adalék anyagok emberi fogyasztásra; tonik ételek (nem gyógyá-
szati használatra).

32 Sörök; ásványvizek és buborékos vizek és más nem alkoho-
los italok és frissítõ italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italok és frissítõ italok készítéséhez;
gyümölcslé frissítõ italok; italok; tonik; tonik italok és tonik frissí-
tõ italok; nem alkoholos frissítõ italok készítésére; porított frissítõ
italok (nem alkoholos).

35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai mun-
kák; étel, víz, ital és frissítõ ital kiskereskedelme (akár gyógyásza-
ti vagy nem gyógyászati célra), valamint alkotóelemek, összete-
võk, szörp és készítmények ezek készítésére; kínai szabadalmú
gyógyszerek, tonik gyógyszerek; gyógynövény fõzetek és kivo-
natok (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati célokra), gyógy-
növény készítmények (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati
célra), élelmiszer-kiegészítõk és tápanyag-kiegészítõk emberi fo-
gyasztásra (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati célokra), kis-
kereskedelmi üzleti szolgáltatások minden elõzõekben felsorol-
takra vonatkozóan; hirdetés, üzleti tanácsadói szolgáltatások, üz-
letvezetésre és szervezésre vonatkozó konzultációs szolgáltatá-
sok minden elõzõekben felsoroltakra.

41 Oktatás; képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek; oktatási és képzési szolgáltatások, beleértve informá-
ciók nyújtását étel, italok és frissítõ italok, egészségmegõrzõ éte-
lek és italok, valamint az egészségvédelem területére vonatkozó-
an.

43 Étel és ital nyújtására vonatkozó szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; éttermek; kávéházak; kávézók; snack bárok; kávé bá-
rok; teaházak; gyorséttermek; elviteli szolgáltatások, vendéglátói
szolgáltatások; házhoz szállítandó ételek elõkészítése; elviteles
fogyasztásra készített ételek, italok és frissítõ italok.

44 Gyógyászati szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatá-
sok; higiénia és szépségápolás emberek vagy állatok számára;
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; konzultá-
ció és tanácsadói szolgáltatások étel, ital és frissítõ italok, kínai

gyógyszerek, egészséges italok és ételek vonatkozásában, vala-
mint egészségmegõrzõ szolgáltatások.

(210) M 06 02668 (220) 2006.08.02.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, vi-
deo le- és feltöltés internetre.

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

(210) M 06 02669 (220) 2006.08.02.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(541) videa
(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, vi-

deo le- és feltöltés internetre.

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

(210) M 06 02674 (220) 2006.08.02.
(731) RAMSYS Informatikai Kutató Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Árverés, állásközvetítés, export-import ügynökség, szakér-
tõi véleménynyújtás, gazdasági tanácsadás, becslések, kereske-
delmi ügynökségek, könyvvizsgálat, üzletviteli tanácsadás, szak-
értõi tevékenység, üzleti információk, számítógépes adatbázis-
szervezés, -kezelés.

38 Üzenetek, képek, adatok, programok továbbítása adat- és
vagyonvédelemre, tömegközlekedés, értékesítés, vásárlás, bár-
milyen ügyfélforgalom szervezésére alkalmas vezetékes vagy ve-
zeték nélküli, pld. internet alapú számítástechnikai rendszerek,
hírügynökség, interneten elérhetõ adatbázisok.

42 Számítógépes programrendszerek, szakértõi programok,
adatbázisok készítése, értékesítése, szakértõi munkák, hardver-,
szoftverfejlesztés, értékelés, becslés, kutatás, szakvélemény vagy
szaktanácsadás, számítógépes adatvédelem, adatbiztonság.

(210) M 06 02909 (220) 2006.08.30.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KISKONDAS
(511) 29 Hús és szárnyas, mélyfagyasztva is; hús- és szárnyastermé-

kek; húsból és szárnyasból készült készételek; készételek, melyek
lényegében húst és szárnyast tartalmaznak.

(210) M 06 02912 (220) 2006.08.30.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 02057 (220) 2006.06.12.
(731) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02213 (220) 2006.06.27.
(731) Lövey Ádám Gergely, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 06 02533 (220) 2006.07.25.
(731) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati, lábbeli termék, kalapáruk.

(210) M 06 02332 (220) 2006.07.07.
(731) OTP Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 02333 (220) 2006.07.07.
(731) International Currency Technologies Corporation, Taipei (TW)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Automata érmeszámláló és -válogató gépek valódi és hamis
érmék szétválasztására, valutaváltó gépek, automata pénzkiadó
gépek, pénzszámláló gépek, automata érmekiadó gépek, automa-
ta fizetõeszköz-számláló gépek, elektronikus fizetõeszköz-foga-
dó gépek hitelkártyák, telefonkártyák, buszjegyek/kártyák, újsá-
gok és italok árusításához, bankjegyelfogadó gépek valódi és ha-
mis bankjegyek szétválasztására, fizetõeszköz-ellenõrzõ gépek
valódi és hamis fizetõeszközök szétválasztására, pénzérme-elfo-
gadó gépek valódi és hamis pénzérmék szétválasztására, pénzér-
meváltó gépek, papírpénz ellenõrzõ gépek valódi és hamis papír-
pénzek szétválasztására, árusítógépek, automata kártyakiadó gé-
pek elõre fizetett kártyák és telefonkártyák eladásához, elektroni-
kus jegynyomtatók.

(210) M 06 02337 (220) 2006.07.07.
(731) Cognative Piac- és Közvéleménykutató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bárd Károly, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 02338 (220) 2006.07.07.
(731) Sumi ’97 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; elõadómûvészeti szolgáltatás; gyermekmû-
sor-szolgáltatás.
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(210) M 06 02478 (220) 2006.07.19.
(731) Dr. Acsai Gyermekgyógyászati Bt., Kompolt (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Privát Praxis
(511) 9 Szoftvertermékek.

(210) M 06 02137 (220) 2006.06.19.
(731) Tarnóczi Zoltán, Eger (HU)
(740) dr. Zakar Péter ügyvéd, Eger

(541) abrakadabra
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos eszenciák;

almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperiti-
fek; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(210) M 06 02341 (220) 2004.08.10.
(731) Naked S.A. Luxembourg, Luxembourg (LU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), gyümölcs szószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési ola-
jok és zsírok; halból készült ételek, húsból és/vagy zöldségekbõl
készült ételek; levesek; zöldség saláták; gyümölcssaláták.

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;
szendvicsek, pizzák, palacsinták, liszt/keményítõ tartalmú ételek;
rizsbõl készült ételek; tésztából készült ételek; tortillák.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Éttermi szolgáltatások (étel); bár szolgáltatások; kávéházak;
kávézók; önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék; vendéglátó-ipari
szolgáltatások.

(210) M 06 02342 (220) 2006.07.10.
(731) SON & TÁRSA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02347 (220) 2006.07.10.
(731) KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Zrt., Tata (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

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

és porlekötõ anyagok, tüzelõanyagok, (beleértve a motorbenzine-
ket is) és világító anyagok, gyertyák, gyertyakanócok.

(210) M 06 03039 (220) 2006.09.13.
(731) GASTOR Baromfi Kft., Nyírbátor (HU)
(740) dr. Miléné dr. Petis Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Szabadtartásos öko- és bio-baromfiból készült húsok és hús-
készítmények, elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb
húsok, pácolt és/vagy fûszerekkel ízesített elõhûtött, gyorsfa-
gyasztott szárnyas hús és egyéb húsok, fûszereket, más gabona
alapú adalékokat és ezek kombinációját tartalmazó bevonóanyag-
gal borított elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb hú-
sok, fûszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töl-
tött elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, tojás,
tojásból készült egyéb termékek, tej- és tejtermékek, húskivona-
tok, húskocsonyák, húskonzervek, levesek, húslevesek, húsle-
ves-koncentrátumok, virsli és hámozott virsli, kolbászok, felvá-
gottak, májak, májpástétomok, húsból készült egyéb feldolgozott
termékek, sonkák, emberi fogyasztásra szánt fehérje, nem élõ
baromfi, étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek.

(210) M 06 03042 (220) 2006.09.13.
(731) Felelõs Állatbarátok Egyesülete, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sportversenyek rendezése.

(210) M 06 03044 (220) 2006.09.13.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)

(541) Fashion VIVI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03045 (220) 2006.09.13.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)

(541) Yes! Pink
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03046 (220) 2006.09.13.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03048 (220) 2006.09.13.
(731) MAGYAR TENGER Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

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

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

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

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

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

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

(210) M 06 03049 (220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO GÉPJÁRMÛ-Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok 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; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hang-
szórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsiba.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopás-
gátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-ki-
egészítõk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; új- és használtjármû-kereskedés; köz-
vetítõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítá-
sa; jármûvek karbantarása; jármûvek optikai- és/vagy teljesít-
ménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.

40 Anygmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.

(210) M 06 03050 (220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AAA AUTO
(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; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hang-
szórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsik-
ba.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopás-
gátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-ki-
egészítõk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közve-
títõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segítség-
nyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítá-
sa; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai- és/vagy teljesít-
ménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.

40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.

(210) M 06 03051 (220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Autocentrum AAA AUTO
(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; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
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kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hang-
szórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsik-
ba.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopás-
gátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-ki-
egészítõk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közve-
títõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segítség-
nyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítá-
sa; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai- és/vagy teljesít-
ménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.

40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.

(210) M 06 03052 (220) 2006.09.13.
(731) BIO-COM Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, lek-
várok, tej és tejtermékek, étkezési olajok, gyümölcs- és zöldség-
krémek, pástétomok.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, egyéb alkohol-
mentes italok, ásványvizek.

(210) M 06 03053 (220) 2006.09.13.
(731) PIZZA FORTE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, címkék, szórólap, étlap.

30 Pizzák és egyéb tésztafélék.

43 Vendéglátás.

(210) M 06 03054 (220) 2006.09.13.
(731) Speed Along Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáruk.

(210) M 06 03055 (220) 2006.09.13.
(731) Cadbury Espana S.L., San Christobal, Valladolid (ES)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HUESITOS
(511) 30 Nem gyógyhatású édességek; csokoládés édességek; cukor-

kák; fagyasztott édességek; kekszek; sütemények és rágógumik.

(210) M 06 03033 (220) 2006.09.12.
(731) Golf USA, Inc., Oklahoma City, Oklahoma (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Sportcikkek és sportfelszerelések; sporttáskák; golfcikkek
és golffelszerelések; golfütõk; golflabdák; golftáskák; golfkesz-
tyûk.

35 Ruházati és sportcikkekkel, beleértve a golfozáshoz hasz-
nált felszereléseket, ruházatot és tartozékokat, kapcsolatos kiske-
reskedelem; ruházattal és sportcikkekkel kapcsolatos franchise
szolgáltatások, beleértve mûszaki segítség nyújtását golfozáshoz
használt felszereléseket, ruházatot és tartozékokat forgalmazó
sportfelszerelési üzletek létrehozásához és/vagy mûködtetéséhez.

(210) M 06 03035 (220) 2006.10.09.
(731) Li Shengguang, Zhejiang (CN)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 06 03215 (220) 2000.04.13.
(731) Roger Dillon, Dronfield, Sheffield (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) POLARIS
(511) 18 Utazótáskák és bõröndök, beleértve hátitáskák; hegymászó-

zsákok; aktatáskák; kerékpárra erõsíthetõ táskák, beleértve a nye-
regre erõsíthetõ táskák és kosarak és a kormányra erõsíthetõ tás-
kák; oldaltáskák; útitáskák; tárcák; hátizsákok; válltáskák, sport-
táskák; övtáskák.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03216 (220) 2004.04.14.
(731) Pacific World Corporation, Lake Forest, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) NAILENE
(511) 3 Mûköröm, mûkörömragasztó, lakk, polírozó, körömáztató

és -kondicionáló szerek, körömkeményítõ és -erõsítõ szerek, a kö-
röm növekedését stimuláló szerek, kéz- és lábkörömfestékek,
körömre ránõtt bõr eltávolítók.

(210) M 06 02921 (220) 2006.08.31.
(731) GÓJ Motoros Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Antal János ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, címkék, matricák, klisék, nyomatok,
színnyomatok, naptárak, korsóalátétek, újságok, zacskók (csoma-
golás céljára).

25 Motorosok számára ruházat, bakancsok, csizmák, egyenru-
hák, ingek, jelvények, kabátok, kesztyûk, lábbelik, mellények,
pulóverek, övek, sapkák, sálak, zubbonyok, trikók, ruhanemûk.

41 Versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások.

(210) M 06 02927 (220) 2006.08.31.
(731) Markó Gábor, Budapest (HU); Balázs Béla, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Cukorkák.

(210) M 06 03040 (220) 2006.09.13.
(731) GASTOR Baromfi Kft., Nyírbátor (HU)
(740) dr. Miléné dr. Petis Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Szabadtartásos öko- és bio-baromfiból, sertésbõl és marhá-
ból készült húsok és húskészítmények, elõhûtött, gyorsfagyasz-
tott szárnyashús és egyéb húsok, elõkészített, elõsütött, hõkezelt
húsok, pácolt és/vagy fûszerekkel ízesített elõhûtött, gyorsfa-
gyasztott szárnyas hús és egyéb húsok, fûszereket, más gabona
alapú adalékokat és ezek kombinációját tartalmazó bevonóanyag-
gal borított elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb hú-
sok, fûszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töl-
tött elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, tojás,
tojásból készült egyéb termékek, tej- és tejtermékek, húskivona-
tok, húskocsonyák, húskonzervek, levesek, húslevesek, húsle-
ves-koncentrátumok, virsli és hámozott virsli, kolbászok, felvá-
gottak, májak, májpástétomok, húsból készült egyéb feldolgozott
termékek, sonkák, emberi fogyasztásra szánt fehérje, nem élõ
baromfi, étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek.

(210) M 06 03057 (220) 2006.09.13.
(731) Trebor Bassett Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BASETT’S FRUITY BABIES

(511) 30 Nem gyógyászati célú cukrászsütemények; csokoládés cuk-
rászsütemények; cukros sütemények; fagyasztott cukrászsütemé-
nyek; kekszek; torták és rágógumik.

(210) M 06 03058 (220) 2006.09.13.
(731) Trebor Bassett Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BASSETT’S PARTY BABIES
(511) 30 Nem gyógyászati célú cukrászsütemények; csokoládés cuk-

rászsütemények; cukros sütemények; fagyasztott cukrászsütemé-
nyek; kekszek; torták és rágógumik.

(210) M 06 03059 (220) 2006.09.13.
(731) PJ Hungary Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(300) 005209771 2006.07.20. EU
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TWENTY8TWELVE
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, sam-

ponok és fodrászati anyagok és hajápoló készítmények; fogápoló
szerek; piperecikkek; arcápolási szerek, kéz- és bõrápoló szerek;
dezodorok és izzadásgátlók.

9 Szemüvegek, napszemüvegek; szemüveg- és napszemüveg
tokok és -keretek; szemüveg és napszemüveg hordására láncok és
zsinórok; hordozható telefonos cégtáblák, tokok és tartók, számí-
tógéptartók; CD- és DVD-tartók és -tokok; hordozható zenei le-
játszókhoz tokok; alkatrészek és kiegészítõk az elõbb felsorolt
árukhoz.

14 Ékszerek; órák; idõméréssel kapcsolatos szerkezetek; ne-
mesfémbõl készült vagy nemesfémmel bevont áruk, amik nem
tartoznak más osztályokba; övcsatok; nemesfémbõl készült vagy
nemesfémmel bevont kulcskarikák; alkatrészek és kiegészítõk az
elõbb felsorolt árukhoz.

18 Ruházati cikk bõrbõl vagy mûbõrbõl; táskák, kézitáskák,
hátizsákok, iskolatáskák, tarisznyák, hátitáskák, útitáskák, sport-
táskák, ládák, bõröndök, utazópoggyász, aktatáskák, kulcstartók,
utazótáskák, retikülök, pénztárcák és erszények; esernyõk, naper-
nyõk és sétabotok.

25 Ruházati cikkek, lábbeli és fejfedõ.

35 Összegyûjtés, mások javára, ruhanemûk széles kínálata, fej-
fedõ és lábbeli, illóolajok, kozmetikai szerek, samponok fodrá-
szati anyagok és hajápoló készítmények, fogápoló szerek, arcápo-
ló szerek, kéz- és bõrápoló szerek, illatszerek, piperecikkek, ék-
szerek, órák, idõméréssel kapcsolatos szerkezetek, nemesfémbõl
készült vagy nemesfémmel bevont áruk, övcsatok, kulcskarikák,
szemüvegek, napszemüvegek, szemüveg- és napszemüvegtokok
és -keretek, szemüveg és napszemüveg hordására való láncok és
zsinórok, hordozható telefonos cégtáblák, tokok és tárolók, szá-
mítógéptartók, CD- és DVD-tartók és tokok; hordozható zenei le-
játszókhoz tokok; zsákok, kézitáskák, szatyrok, bõröndök, akta-
táskák, kulcstartók,retikülök, pénztárcák és erszények, bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült cikkek, esernyõk, napernyõk és sétabotok,
alkatrészek és kiegészítõk az elõbb felsorolt árukhoz, lehetõvé
tétele a vevõknek, hogy megfelelõen áttekinthessék és megvásá-
rolhassák ezeket az árukat.

(210) M 06 03003 (220) 2005.12.02.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek, tejek.
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(210) M 06 03199 (220) 2006.09.26.
(731) Isidor-Net Bt., Szombathely (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ INFORMATIKA ÕRSZEME
(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 03200 (220) 2006.09.26.
(731) Interiora House Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pallag Péter, Törõ és Pallag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03202 (220) 2006.09.26.
(731) Techfast Manufacturing SDN BHD, Shah Alam, Selangor (MY)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; csapszegek, csavarok
fémbõl; anyacsavarok fémbõl; fémcsavarok; szegecsek fémbõl;
szögek.

(210) M 06 03207 (220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MIGRATRIPTAN
(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 03208 (220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FLUVENT
(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 03209 (220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CORTIVENT
(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 03210 (220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PERINDASTAD
(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 03211 (220) 2006.09.27.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) DRIFT CONTROL
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

(210) M 06 03212 (220) 2006.09.27.
(731) ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOP CHEF
(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.

(210) M 06 03213 (220) 2006.09.27.
(731) Anda Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)

(541) CENTRUM
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok és rendszerek.

(210) M 06 03217 (220) 2006.09.27.
(731) Ferencz Jánosné dr. Bodzsár Mária, Békéscsaba (HU)
(740) Takách Tamás Dániel, Budapest

(541) Webster Villa
(511) 36 Ingatlanügynökség; értékbecslés.

(210) M 06 03223 (220) 2006.09.27.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(541) DANUBIUS CSILI
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés; közlések, rádiómûsor; utánközlés.

(210) M 06 03224 (220) 2006.09.27.
(731) Rakodómérleg Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kisling Judit ügyvéd, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; speciális, targoncákra és homlokrako-
dó gépekre szerelhetõ (rakodó) mérleg értékesítése.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; speciális, tar-
goncákra és homlokrakodó gépekre szerelhetõ (rakodó) mérleg
szerelése, illetve szervizelése, javítása.

(210) M 06 03225 (220) 2006.09.27.
(731) Hozam Vagyonkezelõ és Tanácsadó Zrt., Szolnok (HU)
(740) dr. Lajkóné dr. Vígh Judit, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 03226 (220) 2006.09.27.
(731) Racionális Hatóanyag-Tervezõ Laboratóriumok KKK

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

Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; biotechnológiai kutatás-fejlesztés.

(210) M 06 03227 (220) 2006.09.27.
(731) Fly Horse Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) FLY HORSE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 03233 (220) 2006.09.28.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Ügyfelek részére jutalom- és hûségprogramok, valamint
ösztönzõ rendszerek szervezése, mûködtetése, felügyelete és ve-
zetése a véndéglátóiparban; hûség- és ösztönzõ programokkal és
rendszerekkel kapcsolatos juttatások biztosítása; termékpropa-
ganda; hûségprogramokkal és más eladásösztönzõkkel és ösztön-
zõ rendszerekkel kapcsolatos marketingtevékenység szervezése
és irányítása; eladásösztönzés gyakori vendégek elismerésével
kapcsolatos programokkal és hûségprogramokkal ügyfelek szá-
mára; harmadik fél által nyújtandó árengedmények, ajándék áruk
és ajándék szolgáltatások szervezése; vendéglátó-ipari ügyfelek
javára különféle ösztönzõk, promóciók, juttatások és általános ke-

reskedelmi cikkek ajándékként való biztosítása az ösztönzõ rend-
szerek tagjainak, lehetõvé téve az ösztönzõ rendszer tagjai és más
ügyfelek számára ezeknek az ösztönzõknek, promócióknak, jutta-
tásoknak és ajándékoknak internetes honlapon vagy más távköz-
lési eszközök segítségével alkalmas módon történõ megtekinté-
sét; hirdetés; üzletvezetés; adatgyûjtés és adatszolgáltatás.

(210) M 06 03025 (220) 2006.09.12.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sûtõ-
porok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.

(210) M 06 03027 (220) 2006.09.12.
(731) Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
(740) dr. Pesthy Endre, Pesthy Ügyvédi Iroda, Szekszárd

(541) Merops
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 03028 (220) 2006.09.12.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, kukorica (darált), kuko-
rica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup, élesztõ, sûtõpo-
rok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(210) M 07 00334 (220) 2007.02.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00336 (220) 2007.02.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00026 (220) 2007.01.08.
(731) dr. Le Thuy Oanh, Budapest (HU)
(740) Simonné dr. Lakatos Mária, 53. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Akupunktúrás kezelés segédanyagai, különösen a hozzá tar-
tozó tûk és cérnák.
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44 Életmód-tanácsadás; orvosi diagnosztika; akupunktúra, kü-
lönös tekintettel a cérnabeültetésre, mint az orvosi szolgáltatás te-
vékenységi körébe esõ szolgáltatásokra.

(210) M 07 00245 (220) 2007.01.26.
(731) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU)
(740) VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., 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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 07 00472 (220) 2007.02.13.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÉVA
(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.
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 07 00474 (220) 2007.02.13.
(731) ASTROWO Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(541) ASTROWO
(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 07 00480 (220) 2007.02.13.
(731) VATERA.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(541) VATERA
(511) 35 Reklámozás, mások javára különbözõ áruféleségek összeál-

lítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek
számára, hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák ezeket az árukat és ezek végzése elektronikus úton, különösen
interneten keresztül.

38 Távközlés.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(210) M 07 00744 (220) 2007.03.06.
(731) Magyarok Világszövetsége 10%, Budapest (HU);

Budai István László 50%, Szombathely (HU);
Budai István Zsolt 40%, Szombathely (HU)

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

(546)

(511) 9 Fényképezõgép-tartozék.

(210) M 07 00559 (220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00560 (220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00561 (220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

35 Kereskedelmi ügyletek.
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(210) M 07 00562 (220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00764 (220) 2007.03.07.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NavNgo IGO
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; táv-
mérõ mûszerek, távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógéprendsze-
rek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphard-
verrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok korszerûsí-
tése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programo-
zás; számítógépszoftver fenntartása.

(210) M 05 02800 (220) 2005.08.29.
(731) Divényi Márk, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Kutyatenyésztõ és állatbarát-magazin, revük (idõszaki kiad-
vány), naptárak, nyomtatványok.

(210) M 05 03351 (220) 2005.10.17.
(731) STELLA Kereskedelmi és Ipari Rt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 3 Sampon, balzsam, hajápolók, hajpakolások, styling termé-
kek, hajszesz, hajszínváltoztatók (professzionális és közönség-
cikk), kozmetikai cikkek.

(210) M 06 00825 (220) 2006.03.10.
(731) Günzer Tamás, Villány (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Cabler
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

(210) M 06 01294 (220) 2006.04.13.
(731) Wiesbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EREDETI MIXI-MAXI CSÍPÕS TÁL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok

és zsírok.

(210) M 06 01465 (220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán

, Budapest

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

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 06 01643 (220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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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
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 06 01658 (220) 2006.05.11.
(731) Seres Attila, Diósd (HU); Nagy Barnabás, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01800 (220) 2006.05.23.
(731) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VIZART
(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-

gáló készülékek; mágneses adathordozók, optikai adathordozók;
televíziós készülékek, videomagnók, számítógépek.

(210) M 06 02007 (220) 2006.06.07.
(731) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,

Pápa (HU); Benke László, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Kakaóvaj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsszeletkék
(apró), kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, mandula, darált, ma-
zsola, pektin táplálkozásra, tejszín (tejtermék), tejszínhab, zsela-
tin étkezésre, zselék, étkezési.

30 Aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével, aromás
készítmények élelmezéshez, csokoládé, díszek süteményekhez
(ehetõ), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), ízesítõszerek, ka-
kaó, kakaós termékek, keményítõtartalmú termékek étkezéshez,
kötõanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, marcipán, pudingok,
süteményporok, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütésé-
hez, fõzéséhez, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), tej-
színhabot keményítõ termékek, vanília (ízesítõszer), aroma, va-
nillin (vaníliapótló), édesítõszerek, természetes, burgonyaliszt ét-
kezésre, ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciá-
kat és az illóolajokat, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kandis-
cukor táplálkozási használatra, kukoricaliszt, kukoricapehely,
méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra), méz,

sörbet (fagylalt), élesztõ, élesztõ ételekhez, élesztõk, erjesztõ-
anyagok tésztákhoz, menta a cukrászat részére.

(210) M 06 02176 (220) 2006.06.23.
(731) EMKTV Kft., Budapest (HU)
(740) Szinte Loránd, Budapest

(546)

(511) 38 Hírközlés.

(210) M 06 02500 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHOCORETAS
(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 02511 (220) 2002.06.26.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakí-
tására, összegyûjtésére, szabályozására vagy irányítására szolgá-
ló berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs 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 06 02867 (220) 2006.08.25.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(541) ROYAL ALPS
(511) 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 07 00638 (220) 2007.02.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 05 02778 (220) 2005.08.26.
(731) Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) 5 PERC
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 05 02913 (220) 2005.09.08.
(731) KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet, Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcslé.

(210) M 06 00598 (220) 2006.02.20.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(210) M 06 02519 (220) 2006.07.21.
(731) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EAGLE PACK
(511) 31 Állateledel.

(210) M 07 00739 (220) 2007.03.06.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NavNGo
(511) 9 Fedélzeti számítógép, navigációs berendezések jármûvek-

be, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzítõ számítógépprogra-
mok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, kilomé-
terszámlálók.
42 Számítógépes programok sokszorosítása, számítógépes
rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok ki-
dolgozása, számítógpprogramok korszerûsítése, számítógép-
programok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fenntartása.

A rovat 334 db közlést tartalmaz.
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