
(111) 178.344 (151) 2004.04.21.
(210) M 02 01108 (220) 2002.03.05.
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ szerek, illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmo-
só szerek; fogkrémek; illatosított légfrissítõk, személyi használat-
ra való dezodorok.

(111) 179.211 (151) 2005.12.09.
(210) M 03 02510 (220) 2003.06.10.
(732) DOLETTI Kft., Szekszárd (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Vitaminokkal és/vagy nyomelemekkel dúsított tej és tejter-
mékek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 179.393
(210) M 02 03027 (220) 2002.06.26.
(732) F. Schumacher & Co. (New York állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 20 Fejpárnák, ülõpárnák és díszpárnák.
24 Lakberendezésnél használt textilanyagok és textilipari ter-
mékek; bútorvédõ huzatok, ágynemûk és ágytakarók, plédek,
paplanok, könnyû anyagból készült ágytakarók, dunyhák, tûzött,
díszes ágyterítõk, paplanhuzatok, díszes párnahuzatok, ágyfod-
rok; drapériák, függönyök, textil fali díszek és borítók; nem papír-
ból készült asztalterítõk, szalvéták, tányéralátétek; zuhanyfüggö-
nyök.
27 Szõnyegek, belépõszõnyegek, lábtörlõk és gyékényszõnye-
gek, padlóburkoló anyagok; falburkolók (nem textilbõl); faliszõ-
nyegek (nem textilbõl); tapéta.

(111) 181.211 (151) 2005.04.27.
(210) M 02 02051 (220) 2002.04.24.
(732) Safety-Kleen UK Limited, Isleworth, Middlesex (GB)
(740) dr. Lehmann László, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 182.161 (151) 2005.09.12.
(210) M 03 04192 (220) 2003.10.07.
(732) Sávolt Mihály, Szeged (HU)
(740) dr. Molnár Zoltán ügyvéd, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
38 Tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek küldése.

(111) 182.162 (151) 2005.09.12.
(210) M 03 03826 (220) 2003.09.11.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) MEGASZTÁR
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-

lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfémbevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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(111) 182.163 (151) 2005.09.12.
(210) M 03 03611 (220) 2003.08.28.
(732) Beecham Group plc, Brentford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Nem gyógyászati piperecikkek és szájápoló készítmények,
fogkrémek, szájvizek, leheletfrissítõk, rágógumik és cukorkák.

(111) 182.257 (151) 2005.09.22.
(210) M 02 04857 (220) 2002.10.28.
(732) FERROTECHNIKA KFT., Bicske (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.
42 Szakvélemények mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(111) 182.282 (151) 2005.09.26.
(210) M 03 02042 (220) 2003.05.13.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) HÁRMAN PÁRBAN
(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.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl, és nem nemesfémbevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- 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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.366 (151) 2005.09.29.
(210) M 03 04440 (220) 2003.10.21.
(732) Online Karbantartás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítástechnikai eszközök
és kiegészítõk, nyomtatók, szkennerek és egyéb irodai berendezé-
sek, szoftverek.
37 Számítógép-szervizelés és karbantartás, számítógépes hiba-
keresés és javítás, számítástechnikai elektronikus berendezések
üzembe helyezése, installálása, hálózatátalakítás, illesztés, felújí-
tás, irodai berendezések szervizelése, karbantartása, üzembe he-
lyezése, installálása.
41 Oktatási tevékenység, tanfolyamok, kiadványok terjeszté-
se, vagy oktatási segédletek kölcsönzése, használatra való enge-
délyezése útján, könyv-, folyóirat- és lapkiadói tevékenység.
42 Adatfeldolgozás, egyedi szoftverfejlesztés, számítógépes
tanácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés,
programozás, programkészítés, szoftverházi szolgáltatások, hon-
lapkészítés és karbantartás, internetes tárterület bérbeadása.

(111) 182.369 (151) 2005.09.30.
(210) M 03 01827 (220) 2003.04.29.
(732) FITOLINE Kft., Pécs (HU)

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

kek.

(111) 182.371 (151) 2005.09.30.
(210) M 03 02150 (220) 2003.05.19.
(732) Graph-Art Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Gulyás Ildikó ügyvéd, Debrecen

(541) SULINOTESZ
(511) 28 Építõkockák, játékszerek; játékkártyák; játékszerek; tábla-

játékok; társasjátékok; trükkös játékok.
35 Reklámozás.

(111) 182.455 (151) 2005.10.24.
(210) M 04 01074 (220) 2004.03.10.
(732) Bodnár Attila, Bük (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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szinpadi, táncos és televíziós szórakoztatás.

(111) 182.517 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 04677 (220) 2003.11.06.
(732) E-Group Magyarország Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített); számí-
tógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépek; szá-
mítógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített).
42 Számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása;
számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;
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számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsola-
tos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-
programok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése.

(111) 182.611 (151) 2005.11.03.
(210) M 01 06337 (220) 2001.12.07.
(732) L’OREAL Société Anonyme, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Egészségügyi és szépségápolási szolgáltatások emberek ré-
szére.

(111) 182.628 (151) 2005.11.03.
(210) M 01 06328 (220) 2001.12.07.
(732) Szilárd Gábor, Erdõkertes (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 182.644 (151) 2005.11.03.
(210) M 04 01283 (220) 2004.03.23.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Bogsch Attila ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) McFREEZE
(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek, tölcsérek fagylaltokhoz, jégkrémek-

hez; szószok és ízesítõk fagylaltokhoz és jégkrémekhez.

(111) 182.646 (151) 2005.11.03.
(210) M 04 01120 (220) 2004.03.11.
(732) Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Tea és teaitalok.

(111) 182.651 (151) 2005.11.03.
(210) M 04 00754 (220) 2004.02.20.
(732) Persica-98 Mezõgazdasági Termelõ és Értékesítõ Kft. 51%,

Szolnok (HU); Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat
49%, Rákóczifalva (HU)

(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.
35 Reklámozás.

(111) 182.652 (151) 2005.11.03.
(210) M 04 00948 (220) 2004.03.02.
(732) Gici Tej-Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Veszprémvarsány (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 182.653 (151) 2005.11.03.
(210) M 04 01534 (220) 2004.04.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California állam (US)
(300) 78/311,380 2003.10.09. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JIONBEL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények szív- és érrendszeri betegségek, a

központi idegrendszer megbetegedései és rendelleneségei, ideg-
rendszeri, urológiai, húgy- és nemi szervi, gyomor- és bélrendsze-
ri, csont- és izomrendszeri rendellenességek allergiák, cukorbe-
tegség, magas vérnyomás, merevedési zavarok, szexuális zava-
rok, szélütés, rákbetegség, migrén, fájdalmak, kóros elhízás,
gyulladások, gyulladással kísért megbetegedések, légzõszervi
megbetegedések, fertõzõ betegségek, immunológiai rendellenes-
ségek, vírusos megbetegedések, gombás betegségek kezelésére,
koleszteringyógyszerek, dohányzásról való leszokást segítõ sze-
rek, bõrgyógyászati készítmények, nõgyógyászati megbetegedé-
sek elleni, csontritkulás elleni készítmények, szemészeti készít-
mények, valamint gyógyszerek HIV- és AIDS-fertõzés kezelésére.

(111) 182.678 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 01292 (220) 2003.03.26.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU)
(541) Posta ÉrtékÕr
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 182.679 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 01293 (220) 2003.03.26.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU)
(541) Posta HozamÕr
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 182.683 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 05084 (220) 2003.11.28.
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LÉGYOTT PRESSZÓ
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagból ké-

szült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ eszkö-
zök.
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 nemesfémbevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, kereskedelmi vásárok szervezése és
lebonyolítása.
38 Telekommunikáció, különösen teletext-szolgáltatás, tv-, rá-
dió- és kábeltelevíziós mûsorok sugárzása; online számítógépes
szolgáltatások, különösen üzenetek gyûjtése, nyújtása és továbbí-
tása számítógép útján is; képek továbbítása számítógép segítségé-
vel; e-mail adatszolgáltatás; mobiltelefonálással kapcsolatos
szolgáltatások, SMS-szolgáltatások, WAP-szolgáltatások, MMS-
szolgáltatások.
41 Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és
televíziós szórakoztatómûsorok; filmgyártás és sokszorosítás, fil-
mek bemutatása és kölcsönzése, hang- és képfelvétel, egyéb,
hang- és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása, sokszo-
rosítása ezen hang- és/vagy képfelvevõ hordozók bemutatása és
kölcsönzése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegû
mûsorok tervezése és elkészítése; stúdiószolgáltatások és stúdiók
bérlése, ideértve a film, a rádió- és televíziós mûsorok elkészítésé-
hez szükséges felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televízi-
ós felvevõkészülékek kölcsönzése; szabadidõ és szórakoztató
központok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi elõadások, állatbe-
mutatók; színházi elõadások, musicalek; koncertek, turnék, szín-
házi táncos és/vagy zenés elõadások és divatbemutatók szervezé-
se és lebonyolítása; sport- és kulturális tevékenységek, valamint
versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok
kiadása, folyóiratok kölcsönzése; oktatási és kulturális célú kiállí-
tások és vásárok szervezése és lebonyolítása.
42 Iparjogvédelmi és szerzõi jogi ügyek kezelése és értékelése,
így különösen a rádió- és televíziómûsorok, valamint egyéb hang
és képfelvételek vonatkozásában felhasználási és sugárzási jogok
engedélyezése, audiovizuális, mechanikai és egyéb felhasználói
jogok tekintetében; idõjárás-elõrejelzés, számítógépes programo-
zás; számítógépes adatbázisok és adatbázisprogramok hozzáféré-
si idejének bérbeadása.
43 Vendéglátás; élelmezési szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás; szobafoglalás.

(111) 182.684 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 05623 (220) 2003.12.23.
(732) PENTAFROST Élelmiszeripari Kft., Debrecen (HU)
(740) Bánné Egeresi Ildikó, Meridián Stúdió, Debrecen

(546)

(511) 29 Fagyasztott zöldségek és gyümölcsök.

(111) 182.685 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00220 (220) 2004.01.19.
(732) Promontorbor Szõlõ és Borgazdasági Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SAVOYAI PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 182.686 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00222 (220) 2004.01.19.
(732) Délhír Hírlapkereskedelmi Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, és mindezek pótanyagaiból, vagy mû-
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
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.

(111) 182.687 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00355 (220) 2004.01.28.
(732) K+K Hotel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szarvas Péter ügyvéd, Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 182.688 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00364 (220) 2004.01.28.
(732) Elsõ Magyar Borház Kft., Badacsonytomaj (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) SZEREMLEY ÓVÖRÖS
(511) 33 Vörösbor.

(111) 182.689 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00511 (220) 2004.02.06.
(732) EUROPHARMA Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OKOSTOJÁS A VALÓDI BIOKAPSZULA
(511) 29 Tojás.

(111) 182.690 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00512 (220) 2004.02.06.
(732) EUROPHARMA Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OKOSTOJÁS A BIOKAPSZULA
(511) 29 Tojás.
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(111) 182.691 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00217 (220) 2004.01.19.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 182.692 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00360 (220) 2004.01.28.
(732) Günzer Zoltán, Villány (HU)
(541) VILLUS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 182.693 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00516 (220) 2004.02.06.
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.

(111) 182.694 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00860 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 182.695 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00861 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 182.696 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00862 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 182.697 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00865 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.
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(111) 182.698 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00866 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezenbelül az elõállítás módja tekintetében a
veronai hagyományokat követõ felvágott.

(111) 182.699 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00867 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 182.700 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00873 (220) 2004.02.26.
(732) KUN-YU KERESKEDELMI KORLÁTOLT

FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 182.701 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00874 (220) 2004.02.26.
(732) ASTRID T.M., a.s., Prága (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PEO
(511) 3 Kozmetikai termékek.

(111) 182.702 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01025 (220) 2004.03.08.
(732) JEL-KÉP Mûvészeti Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Zoltán, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, fényképek.
39 Utazásszervezés.

(111) 182.703 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01040 (220) 2004.03.08.
(732) Decenter Energy Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bokor Tamás szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) Decenter Energy
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a földi jármûmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi
jármûvek céljára készültek kivételével): mezõgazdasági felszere-
lések, szerszámok, keltetõgépek, különösen helyi energiaforrás-
sal mûködõ hõ- és villamos energiát elõállító rendszerek, gáz-,
benzin- és dízelmotorok, áramfejlesztõk, generátorok, dinamók,
és ezekbõl összeállított villamosenergia-termelõ egységek.

(111) 182.704 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01031 (220) 2004.03.08.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajt és sajttermékek.

(111) 182.705 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01032 (220) 2004.03.08.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajt és sajttermékek.
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(111) 182.706 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01209 (220) 2004.03.18.
(732) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 29 Elõkészített, fagyasztott, tartósított pulyka.

(111) 182.707 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01210 (220) 2004.03.18.
(732) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 29 Elõkészített, fagyasztott, tartósított pulyka.

(111) 182.708 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01211 (220) 2004.03.18.
(732) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 29 Elõkészített, fagyasztott, tartósított pulyka.

(111) 182.709 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01223 (220) 2004.03.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/307,913 2003.10.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BROADPOINT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények a cukorbetegség, inkontinencia,

szív- és érrendszeri betegségek, a központi idegrendszer betegsé-
geinek és rendellenességeinek, a sztroke, a rák, gyulladások és
gyulladásos betegségek, légzõszervi és fertõzõ betegségek, auto-
immun betegségek, valamint szervátültetés utáni kilökõdés meg-
elõzésére és kezelésére; gyógyszerkészítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaölõ szerek, vírusölõ szerek és immunvá-
laszt csökkentõ szerek.

(111) 182.710 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01225 (220) 2004.03.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/307,907 2003.10.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CROSSVALE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények a cukorbetegség, elhízás, inkonti-

nencia, szív- és érrendszeri betegségek, a központi idegrendszer
betegségeinek, a sztroke, a rák, gyulladásos betegségek, légzõ-
szervi és fertõzõ betegségek, autoimmun betegségek, valamint
szervátültetés utáni kilökõdés megelõzésére és kezelésére;
gyógyszerkészítmények, nevezetesen antibiotikumok, gombaölõ
szerek, vírusölõ szerek és immunválaszt csökkentõ szerek.

(111) 182.711 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01226 (220) 2004.03.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/307,909 2003.10.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CROSSVAIL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények a cukorbetegség, elhízás, inkonti-

nencia, szív- és érrendszeri betegségek, a központi idegrendszer
betegségeinek, a sztroke, a rák, gyulladásos betegségek, légzõ-
szervi és fertõzõ betegségek, autoimmun betegségek, valamint
szervátültetés utáni kilökõdés megelõzésére és kezelésére;
gyógyszerkészítmények, nevezetesen antibiotikumok, gombaölõ
szerek, vírusölõ szerek és immunválaszt csökkentõ szerek.

(111) 182.712 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01438 (220) 2004.03.30.
(732) MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás ügyvéd, Ruttkai, Marczel, Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 182.713 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01441 (220) 2004.03.30.
(732) BUDAPEST FILM Kulturális Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Audiovizuális eszközök, mozifilmek (exponált), optikai
adathordozók (kivéve szoftverek), videokazetták.
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(111) 182.714 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01837 (220) 2004.04.22.
(732) Ji Xiao Qiong, Budapest (HU); Ji Gao Jun, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.715 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01836 (220) 2004.04.22.
(732) Ji Xiao Qiong, Budapest (HU); Ji Gao Jun, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.716 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01830 (220) 2004.04.22.
(732) Majsai Autósiskola „Driver” Közlekedésbiztonsági

Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

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

(111) 182.717 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01658 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.718 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01659 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.719 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01824 (220) 2004.04.22.
(732) NATUREL STONE Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 182.720 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01450 (220) 2004.03.30.
(732) Quo Vadis Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õri Gábor ügyvéd, Õri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; papír, karton és ezen anyagokból
készült termékek, tanítási, oktatási anyagok, nyomdai betûk;
fényképek.
35 Építészeti alkotásokat, eredményeket bemutató prospektu-
sok, kiadványok kiadása, terjesztése, reklámozása; reklámozás;
kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; üzleti információ.
37 Építés, építkezés; javítás; szerelés; építési tervek felügyele-
te, építészeti pályázatok kiírása, felügyelete, elbírálása, teljes kö-
rû bonyolítása.
41 Építészeti alkotások nyilvános bemutatása kulturális, alko-
tási, szakmai célból.
42 Építési, építészeti tervek készítése; tervkészítés; építési ta-
nácsadás; építésztervezõi tevékenység; településfejlesztési és te-
lepüléstervezõi tevékenység.

(111) 182.721 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01661 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.722 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 01660 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények, tapaszok, kötszeranyagok.

(111) 182.723 (151) 2005.11.09.
(210) M 04 00721 (220) 2004.02.19.
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) WILLY WONKA
(511) 16 Nyomtatott anyagok, nyomdatermékek és papíráruk, ideért-

ve animációs, akció- és kalandfigurákat és szereplõket, valamint
vígjátékok és/vagy drámák szereplõit és figuráit megjelenítõ
könyveket, comics-könyveket, gyermeknek való könyveket és if-
júsági könyveket; továbbá animációs, akció- és kalandfigurákat
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és szereplõket, valamint vígjátékok és/vagy drámák szereplõit és
figuráit, kifestõkönyveket és gyermekek részére aktivitást (cse-
lekményeket tartalmazó) könyveket; papíráruk, írópapír, boríté-
kok jegyzetfüzetek és -könyvek, noteszek, naplók, jegyzetkár-
tyák, üdvözlõlapok és

(111) 182.724 (151) 2005.11.11.
(210) M 04 01742 (220) 2004.04.16.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Budapesti Hírek
(511) 16 Papír, karton, papír és ezekbõl készült termékek, amelyek

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

(111) 182.725 (151) 2005.11.14.
(210) M 02 04210 (220) 2002.09.16.
(732) Wilhelm Hamm GmbH & Co.KG, Osnabrück (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) bama - mint ha mezítláb járna
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.726 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03261 (220) 2003.07.30.
(732) Amgen Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Thousand Oaks, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MIMPARA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 182.727 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03260 (220) 2003.07.30.
(732) BATMark Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáruk, árucikkek dohányzók ré-
szére, öngyújtók, gyufák.

(111) 182.728 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03259 (220) 2003.07.30.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/209,024 2003.01.30. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi alkalmazásra; diétás anyagok gyó-
gyászati célokra; bébiételek; ragtapaszok, kötszeranyagok; fogtö-
mõ anyagok, fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kár-
tékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 78/209,
024 számú 2003. január 30-i amerikai egyesült államokbeli el-
sõbbséggel: gyógyszerkészítmények immunológiai rendellenes-
ségek, vírusos megbetegedések, HIV-fertõzés és AIDS-betegség
kezelésére.

(111) 182.729 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03257 (220) 2003.07.30.
(732) Griff Gentlemen’s Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek, nevezetesen férfiruházat alsónemûk,
bõrruházat, cipõk, dzsekik, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõ-
nadrágok, fürdõpapucsok, fürdõsapkák, fürdõszandálok, haris-
nyák, ingek, kabátok, kalapok, kesztyûk, készruhák, köntösök,
lábbelik, mellények, nadrágok, nyakkendõk, nyaksálak, övek, pa-
pucsok, pizsamák, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, szandálok,
térdnadrágok, zoknik, valamint farmerruházat.
35 Reklámozások és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolí-
tása, marketingtevékenység.

(111) 182.730 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03256 (220) 2003.07.30.
(732) Griff Gentlemen’s Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati termékek, nevezetesen férfiruházat alsónemûk,
bõrruházat, cipõk, dzsekik, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõ-
nadrágok, fürdõpapucsok, fürdõsapkák, fürdõszandálok, haris-
nyák, ingek, kabátok, kalapok, kesztyûk, készruhák, köntösök,
lábbelik, mellények, nadrágok, nyakkendõk, nyaksálak, övek, pa-
pucsok, pizsamák, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, szandálok,
térdnadrágok, zoknik, valamint farmerruházat.
35 Reklámozások és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolí-
tása, marketingtevékenység.

(111) 182.731 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03522 (220) 2003.08.26.
(732) VINAHUNGO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.732 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03526 (220) 2003.08.26.
(732) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(541) TOPECO
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

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

(111) 182.733 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03527 (220) 2003.08.26.
(732) AgroSoil Export-Import Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) AgroSoil
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.

(111) 182.734 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03528 (220) 2003.08.26.
(732) Veszprémi Egyetem, Veszprém (HU)
(541) Pannon Egyetem
(511) 41 Felsõoktatás; nevelés; levelezõ oktatás, levelezõ tanfolya-

mok.
42 Tudományos kutatások és az azokhoz kapcsolódó tudomá-
nyos szolgáltatások.

(111) 182.735 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03530 (220) 2003.08.26.
(732) Maybe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.736 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03535 (220) 2003.08.26.
(732) EcoPort Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budakeszi (HU)

(546)

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

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés, internetes hirdetési felület.

(111) 182.737 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03759 (220) 2003.09.08.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.738 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03758 (220) 2003.09.08.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 182.739 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03757 (220) 2003.09.08.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.740 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03756 (220) 2003.09.08.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Bihari Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács, Bihary

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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.741 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03755 (220) 2003.09.08.
(732) Czigler és Czigler Faipari és Kereskedelmi Kft.,

Gyõrság (HU)

(541) LÉPJEN BE A FABURKOLATOK VILÁGÁBA!
(511) 19 Faburkolatok, falburkolatok nem fából; falborítások nem fá-

ból; hajópadló, fatáblák.

(111) 182.742 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03750 (220) 2003.09.08.
(732) ARE-TOP Irodaszer Kereskedelmi és Beszerzési Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, kartontermékek; nyomdaipari termékek, etikettek;
fényképek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok és eszközök (készülékek kivételével);
csomagolásra, díszcsomagolásra szolgáló papíráruk, mûanyagok
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
20 Bútorok, vizuáltechnikai táblák és kiegészítõik, parafából
vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
22 Zsinegek, textiltáblák.
28 Játékok, játékszerek, karácsonyfadíszek.

(111) 182.743 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03612 (220) 2003.08.28.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 182.744 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03761 (220) 2003.09.08.
(732) Hazai Cecília, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri – dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 182.745 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03760 (220) 2003.09.08.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.746 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03762 (220) 2003.09.08.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 194.652 2003.08.05. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FRUPPER
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé, szószok, zöldségbõl készült szó-

szok, cukorkaáruk, csokoládéalapú italok, kakaóalapú italok, ká-
véalapú italok, teaalapú italok, aromák italokhoz az illóolajok ki-
vételével, nádcukorszirup, fagylaltból készült italok.
32 Alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcsitalok, alko-
holmentes gyümölcskivonatok, gyümölcsnektárok, gyümölcsle-
vek, ásványvizek, szénsavas italok, eszenciák italok elõállítására,
szörpök, sörök.
33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 182.747 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03764 (220) 2003.09.08.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Mosószerek; tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszoló-
szerek; fehérítõkészítmények.
16 Újságok, folyóiratok.
41 Elektronikus újság online kiadása.

(111) 182.748 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03749 (220) 2003.09.08.
(732) FITLINE.HU Kereskedelmi, Szolgáltató és Kiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ritz Tibor ügyvéd, Ritz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcsízû szén-dioxiddal dúsított ásványvíz.

(111) 182.749 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03934 (220) 2003.09.19.
(732) E. R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COMBIDERM
(511) 5 Orvosi és sebészeti kötszerek és kötözõanyagok.

(111) 182.750 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03935 (220) 2003.09.19.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/232,254 2003.04.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BARACLUDE
(511) 5 Cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbete-

gedések, a központi idegrendszer megbetegedései és rendellenes-
ségei, szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladásos
megbetegedések, légzõszervi és fertõzõ betegségek, valamint au-
toimmun betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógy-
szerészeti készítmények; antibiotikumok.

(111) 182.751 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03936 (220) 2003.09.19.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/232,255 2003.04.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BARICLUDE
(511) 5 Cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbete-

gedések, a központi idegrendszer megbetegedései és rendellenes-
ségei, szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladásos
megbetegedések, légzõszervi és fertõzõ betegségek, valamint au-
toimmun betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógy-
szerészeti készítmények; antibiotikumok.

(111) 182.752 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03937 (220) 2003.09.19.
(732) Bristol-Myers Squibb Co. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/242,647 2002.04.28. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIRCLUDA
(511) 5 Cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbete-

gedések, a központi idegrendszer megbetegedései és rendellenes-
ségei, szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladásos
megbetegedések, légzõszervi és fertõzõ betegségek, valamint au-
toimmun betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógy-
szerészeti készítmények; antibiotikumok.
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(111) 182.753 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03938 (220) 2003.09.19.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/232,250 2003.04.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BIRCLUDE
(511) 5 Cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbete-

gedések, a központi idegrendszer megbetegedései és rendellenes-
ségei, szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladásos
megbetegedések, légzõszervi és fertõzõ betegségek, valamint au-
toimmun betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógy-
szerészeti készítmények; antibiotikumok.

(111) 182.754 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03939 (220) 2003.09.19.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/232,251 2003.04.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIRACLUDE
(511) 5 Cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbete-

gedések, a központi idegrendszer megbetegedései és rendellenes-
ségei, szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladásos
megbetegedések, légzõszervi és fertõzõ betegségek, valamint au-
toimmun betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógy-
szerészeti készítmények; antibiotikumok.

(111) 182.755 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 03942 (220) 2003.09.19.
(732) L+TEDD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 24 Ágybetét gyógynövénybéléssel.

(111) 182.756 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04115 (220) 2003.10.02.
(732) BOTMEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(541) TURTLE NACRITA STRONG
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(111) 182.757 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04123 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/233,098 2003.04.02. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROKIO
(511) 5 Szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer be-

tegségei és rendellenességei, neurológiai rendellenességek, uro-
lógiai rendellenességek, húgyivarszervi rendellenességek, gyo-
mor- bélrendszer rendellenességei, vázizomzat rendellenességei
allergiák, diabétesz, magas vérnyomás, merevedési zavarok, sze-
xuális zavarok, szélütés (stroke), rák, migrén, fájdalom, elhízás,
gyulladás, gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek, fertõ-
zõ betegségek, immunológiai rendellenességek, vírus okozta
rendellenességek, gomba okozta rendellenességek kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készít-
mények, nevezetesen koleszterinkészítmények, dohányzás be-
szüntetésére irányuló készítmények, nõgyógyászati készítmé-
nyek, csontritkulásos készítmények, szemészeti készítmények,
HIV és AIDS kezelésére szolgáló készítmények.

(111) 182.758 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04341 (220) 2003.10.15.
(732) Noll Andrea, Szentendre (HU)
(740) dr. Jánosi Imre ügyvéd, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBAHÁZ
(511) 5 Alkohol, orvosi; antibiotikumok; balzsamok gyógyászati

használatra; bedörzsölõ szerek; bébiételek; borogatás forró, pé-
pes; borogatások; bõrápoló gyógyszerkészítmények; citromfûtea
gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta (aszeptikus); di-
agnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használat-
ra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyó-
gyászati használatra; egészségügyi betétek inkontinenciában
szenvedõknek; egészségügyi kendõk; egészségügyi kötszerek;
egészségügyi nadrágok (nõknek); egészségügyi nedvszívó nadrá-
gok inkontinenciában szenvedõknek; elixírek (gyógyszerészeti
készítmények); elsõsegély gyógyszerdobozok; emésztést elõse-
gítõ szerek gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fer-
tõtlenítõ (csíraölõ) szerek; fertõtlenítõ készítmények; fertõtlenítõ
vatta; fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra; fertõzésgátló
(antiszeptikus) szerek; fõzetek gyógyszerészeti használatra; für-
dõsók; fürdõsók gyógyászati használatra; füstölõrudak; füvek
füstölésre: gyógyászati használatra; géz kötésekhez; gipszek or-
vosi célra; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek (humán);
gyógyteák; herbateák; hordozható gyógyszeres táskák; húgyúti
bántalmak elleni készítmények; hüvelyöblítõk (készítmények);
jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti haszná-
latra; jódtinktúra; jujubapaszta; kapszulák gyógyszerekhez; ken-
dõk gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenõcsök gyógysze-
részeti használatra; készítmények gyógyfürdõ-terápiához; kötés,
pólyakötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötõ géz; kötszerek (or-
vosi) sebkötözésre; lázcsillapító szerek; lenmag gyógyszerészeti
használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; menstruáci-
ós betétek; menstruációs tamponok; menta gyógyszerészeti hasz-
nálatra; mentol; nedvszívó tampon; növényi gyökerek orvosi
használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; olajok
gyógyászati használatra; párnák szoptatáshoz; pirulák gyógysze-
részeti használatra; ragtapasz; ragtapasz orvosi célokra; ricinus-
olaj gyógyászati használatra; sebészeti kötözõanyagok; sók gyó-
gyászati használatra; székrekedés elleni orvosságok; szirupok
gyógyszerészeti használatra; szõlõcukor gyógyászati használat-
ra; tampon gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdõhöz;
terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; tisz-
títószerek gyógyászati használatra; vatta gyógyászati használat-
ra; vazelin gyógyászati használatra; vegyi fogamzásgátlók; vér-
zéscsillapító készítmények; vietnami balzsam gyógyászati hasz-
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nálatra; zsírok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk; ásványvíz gyógyászati használatra; édesgyökér
gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használat-
ra; etikumok.

10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra;
befúvókészülékek, inszufflátorok; bútorok speciális kikészítésû
gyógyászati használatra; cumisüvegcumik; cumisüvegek, szopta-
tóüvegek; csepegtetõs orvosságos üvegek; diagnosztikai készülé-
kek gyógyászati használatra; fecskendõk gyógyászati használat-
ra; fogamzásgátlók, nem vegyi; hõmérõk gyógyászati használat-
ra; hüvelyi (vaginális) fecskendõk; inkontinencialepedõk; inku-
bátorok újszülötteknek; irrigátorok, beöntésre használt gyógyá-
szati eszközök; kesztyûk gyógyászati használatra; masszírozó
kesztyûk; masszírozó készülékek; masszírozó készülékek, koz-
metikai; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra;
matracok, szülészeti; medencék gyógyászati használatra; meleg
borogatások elsõsegély-nyújtási célokra; mellszívó (szoptató
anyáé); méhfecskendõk; óvszerek; pesszáriumok; sebészeti lepe-
dõk; sebészeti tükrök; sebészi és orvosi mûszertáskák; sebészké-
sek, sebészollók; sebvarró bélhúr, katgut; steril lepedõk (sebésze-
ti); szoptatáshoz használt készülékek; szülészeti fogó, forceps;
szülészeti készülékek; táskák, sebészek és orvosok részére; tás-
kák, tartótokok, speciális gyógyászati mûszereknek; terhességi
övek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; testüre-
gek öblítésére szolgáló készülékek; tûk orvosi használatra; varrat-
anyagok; véranalizáló készülékek; vérnyomásmérõk; vizestöm-
lõk gyógyászati használatra.
16 Albumok; bébinadrágok papírból vagy cellulózból (eldob-
hatók); bébipelenkák papírból vagy cellulózból(eldobhatók); bio-
lógiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz (oktatási anyag);
brosúrák, vékony fûzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatvá-
nyok, ûrlapok; füzetek; hírlevelek; kartotékkartonok (papíráruk);
katalógusok, kártyák, képek, kézikönyvek; kozmetikai kendõk
papírból; könyvecskék füzetek; könyvek; levelezõlapok; magazi-
nok, revük (idõszaki lapok); matricák, lehúzóképek; mûanyag fó-
liák csomagolásra; naptárak; nyomatok (metszetetek); nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök (a készülékek ki-
vételével); papír- és cellulózpelenkák (eldobhatók); papírok re-
gisztráló készülékekhez; papírtörülközõk; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; tárgymutatók,
repertóriumok; transzparensek (papíráruk); újságok; zacskók cso-
magolásra (papírból vagy mûanyagból); értesítések (papíráruk);
öntapadó címkék (papíripari).
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); egészség(védõ) klubok (kondícionálás);
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szer-
vezése és lebonyolítása; fordítási szolgáltatások, fotóriportok ké-
szítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvki-
adás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levele-
zõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási
vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem le-
tölthetõk); sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása; szövegek kiadása (nem reklámcélú); testneve-
lés; tornatanítás; videofilmgyártás; üdülõtáborok szolgáltatásai
(szórakoztatás).
44 Aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgálta-
tások; gyógyszerészeti tanácsadás; hátgerincmasszázzsal gyógyí-
tás; masszás; orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai;
szülésznõk szolgáltatásai.

(111) 182.759 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04329 (220) 2003.10.15.

(732) dr. Marjai Attila, Budapest (HU);
Deák László Krisztián, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.760 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04959 (220) 2003.11.24.
(732) Estee Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Ontario (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok, bõrápolók, toalettcikkek, hajápoló termé-
kek és illatszerek.

(111) 182.761 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04958 (220) 2003.11.24.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(111) 182.762 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04957 (220) 2003.11.24.
(732) International Business Machines Corporation (New York

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Armonk,
New York állam (US)

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

(541) WEB INFRASTRUCTURE ORCHESTRATION
(511) 9 Számítógépek; számítógép-adapterek: számítógép-tartozé-

kok és -perifériák; számítógépmemóriák; számítógép-interfacek;
adatfeldolgozó berendezések; nyomtatók; integrált áramkörök;
nyomtatott áramkörök; mágneslemezek; lemezmeghajtók; kom-
paktlemezek; mágnesszalagok; magnetofonok; számológépek;
zsebszámológépek; pénztárgépek; faxberendezések; videojáté-
kok; videoképernyõk; videomagnetofonok; videoszalagok; szá-
mítógépprogramok; számítógépekkel és számítógépprogramok-
kal kapcsolatos, számítógépen olvasható dokumentáció és fel-
használói kézikönyvek; hardverek és szoftverek; hardver és szoft-
ver kereskedelmi ügyletek globális számítógép-hálózaton történõ
lebonyolításához, hardver és szoftver; a hálózati funkciók, a prog-
ramok üzemelésének és végrehajtásának ellenõrzésére szolgáló
szoftver; számítástechnikai környezetben lévõ, hardvert, szoft-
vert és folyamatokat irányító-vezérlõ szoftverek; bladeszervere-
ken alkalmazott, webalkalmazás erõforrásainak automatikus át-
csoportosítására szolgáló szoftverek.
16 Útmutató és oktatóanyagok; számítógépekkel és számító-
gépprogramokkal kapcsolatos dokumentáció és publikációk; ké-
zikönyvek; nyomtatott kiadványok; könyvek; folyóiratok; idõ-
szaki kiadványok; újságok; nyomtatott anyagok; hardver és szoft-
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ver kereskedelmi ügyletek globális számítógéphálózaton történõ
lebonyolításához, számítástechnikai környezetben lévõ, hardvert,
szoftvert és folyamatokat irányító vezérlõ szoftverekkel és hard-
verekkel kapcsolatos nyomtatott anyagok; nyomtatott anyagok,
nevezetesen folyóiratok, könyvek, ismertetõ füzetek, brosúrák,
kézikönyvek, prezentációs anyagok; oktatási anyagok, valamint
ezekhez tartozó felhasználói kézikönyvek.
42 Számítógép-programozás; szoftverek tervezése, frissítése
és karbantartása; adatbázisszerverekhez való hozzáférési idõ bér-
beadása; hardverrel és szoftverrel kapcsolatos mûszaki tanulmá-
nyok; hardverrel kapcsolatos konzultáció; számítógéprendszerek
elemzése; az intenet használatával kapcsolatos szaktanácsadás és
konzultáció; weboldalak tervezése; számítógépek és számítógép-
szoftverek bérbeadása; vállalatirányításhoz alkalmazott számító-
gépekhez való hozzáférés biztosítása; jogi szolgáltatások; tudo-
mányos és ipari kutatás; szolgáltatások globális számítógép-háló-
zaton lebonyolított kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatban, szá-
mítógépes szolgáltatások; mûszaki segítségnyújtás, nevezetesen
hardver- és szoftverproblémák okainak felderítése és elhárítása;
szoftver és hardver tervezése megbízás alapján; hardver és szoft-
ver összekapcsolása; szoftverek és hardverek tesztelése; hardver
és szoftver üzembe helyezése, frissítése és karbantartása; számí-
tógép-programozás megbízás alapján; számítógépes konzultáció
számítástechnikai környezetben lévõ hardver, szoftver és folya-
matok irányítására, vezérlésére szolgáló szoftverekkel kapcsolat-
ban; számítógépes rendszerek elemzése.

(111) 182.763 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04954 (220) 2003.11.24.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QUADRATEIN
(511) 5 Gyógyhatású édességek; élelmiszerek diétázók, csecsemõk

és betegek számára; vitaminkészítmények; energiaszeletek; ener-
giatartalmú csokoládés szeletek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé és cikória-
keverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való fel-
használásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsüte-
mények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott édességek; hûtött desszertek,
desszerthabok, szorbetek; kenyér; tésztafélék; italok, töltelékek,
édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró falatok (snackek); szi-
rup, cukor, méz, készételek és ételalapanyagok; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok, feltétek; tésztához és rizshez való
szószok; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûszerek;
energiaszeletek; energiatartalmú csokoládés szeletek; az ezen
áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmiszerek.

(111) 182.764 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04952 (220) 2003.11.24.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.765 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04948 (220) 2003.11.24.
(732) Magyar Lapterjesztõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripa-
ri cikkek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, és mindezek pótanyagaiból, vagy mû-
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
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.

(111) 182.766 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 04949 (220) 2003.11.24.
(732) GO-BY KFT., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.767 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05501 (220) 2003.12.17.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 182.768 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05502 (220) 2003.12.17.
(732) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok, tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények, élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.
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(111) 182.769 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05503 (220) 2003.12.17.
(732) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 182.770 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05498 (220) 2003.12.17.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)
(541) DEPIDEN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 182.771 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05307 (220) 2003.12.05.
(732) GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Kerepes (HU)
(740) Faber Miklós szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT Szabadalmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók,
szúnyoghálóval ellátott fémkeretes nyílászárók.
24 Szúnyoghálók.

(111) 182.772 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05304 (220) 2003.12.05.
(732) Honeymood Films Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás, filmstúdiók, könyvkiadás, rádiós
szórakoztatás, showmûsorok, showmûsorok szervezése, szikroni-
zálás, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

(111) 182.773 (151) 2005.11.14.
(210) M 03 05305 (220) 2003.12.05.
(732) ProKoncept Építési Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anya-
gok.
19 Nem fém építõanyagok; zsaluzatok.

(111) 182.774 (151) 2005.11.14.
(210) M 04 05116 (220) 2003.08.29.
(732) BÁV Bizományi Kereskedõház és Záloghitel Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés.

(111) 182.775 (151) 2005.11.14.
(210) M 02 03043 (220) 2002.06.27.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) Üzlet & Siker
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(111) 182.777 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01928 (220) 2004.04.28.
(732) Majomketrec Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
42 Vendéglátás, kávéházak.

(111) 182.778 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01454 (220) 2004.03.30.
(732) „ÖCSI HÚS” Húsipari, Termelõ és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Mátészalka (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús.

(111) 182.779 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 05061 (220) 2003.11.28.
(732) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Készülékek hang vagy kép rögzítésére, mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; CD-ROM (kompakt) lemezek, DVD-diskek, hajlékony le-
mezek, hangátviteli készülékek, CD-lejátszók, mágneses adat-
hordozók, optikai adathordozók, informatikai olvasóegységek,
oktató berendezések és felszerelések, beszélõgépek, pénztárgé-
pek, számológépek, vezeték nélküli telefonállomások, rádióké-
szülékek, telefon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; fényképé-
szeti cikkek; irodai eszközök a bútorok kivételével; tanítási és ok-
tatási anyagok a készülékek kivételével; nyomdabetûk; klisék.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, sport-, kultúrális szolgálta-
tások.
42 Jogi szolgáltatások, számítástechnikai szolgáltatások, hard-
ver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 182.780 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01208 (220) 2004.03.18.
(732) RAFTING CENTRUM Bt., Érd (HU)

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

tevékenység; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok, digitális
képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ)klubok
(kondícionálás), elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék,
kollokviumok szervezése, lebonyolítása, fényképészet, filmgyár-
tás, filmstudiók, filmszínházak üzemeltetése, fogadások tervezé-
se (szórakoztatás), fotóriportok készítése, gyakorlati kép-
zés(szemléltetés), helyfoglalás showmûsorokra, idõmérés sport-
eseményeken, játékkaszinó(szolgáltatásai), játéktermi szolgálta-
tások nyújtása, karaokészolgálatások nyújtása, klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és le-

bonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyû-
búvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolyamok, mik-
rofilmezés, modellügynökségek mûvészek számára, mozifilmek
kölcsönzése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizs-
gáztatás, online elérhetõ publikációk (nem letölthetõk), online já-
tékok szolgáltatása (számítógépes hálózatról), pályaválasztási ta-
nácsadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szóra-
koztatás, riporteri szolgáltatások, showmûsorok, showmûsorok
szervezése (impresszárió szolgáltatás), sorsjátékok lebonyolítása,
sportedzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése
(jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése.

(111) 182.781 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 05628 (220) 2003.12.23.
(732) Takarékbank Rt., Budapest (HU)
(541) KÁROLYI-DÍJ
(511) 36 Banki, pénzügyi tevékenység.

(111) 182.782 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 05629 (220) 2003.12.23.
(732) Takarékbank Rt., Budapest (HU)

(541) GRÓF KÁROLYI SÁNDOR DÍJ EMLÉKPLA-
KETT ÉS EMLÉKGYÛRÛ

(511) 36 Banki, pénzügyi tevékenység.

(111) 182.783 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 05630 (220) 2003.12.23.
(732) Takarékbank Rt., Budapest (HU)

(541) gróf Károlyi Sándor díj
(511) 36 Banki, pénzügyi tevékenység.

(111) 182.784 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 04853 (220) 2003.11.17.
(732) PRO ENERGIE KFT., Kisgörbõ (HU)
(546)

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.

(111) 182.785 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01822 (220) 2004.04.22.
(732) MULTI TRANS PACK Szállítmányozási, -Kereskedelmi és

Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság, Tárnok (HU)
(740) dr. Magyarné dr. Takács Gabriella ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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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; automota áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolásra és raktározása; utazásszervezés.

(111) 182.786 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01652 (220) 2004.04.09.
(732) RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdai termékek, könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy ház-
tartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek; író-
gépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 182.787 (151) 2005.11.15.
(210) M 03 02812 (220) 2003.06.26.
(732) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Kft.,

Budapest

(554)

(511) 29 Vajkrém és ízesített változatai.

(111) 182.788 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01825 (220) 2004.04.22.
(732) Soós Krisztián, Budapest (HU)

(541) BAZI NAGY GÖRÖG HAMI
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 182.789 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01939 (220) 2004.04.28.
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Osaka (JP)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) PLEDGE
(511) 1 Vegyi termékek gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ

szerek (fungicidek), rovarirtó szerek (inszekticidek) gyártásánál
történõ felhasználásra.

5 Gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungici-
dek), rovarirtó szerek (inszekticidek), és kártékony állatok és nö-
vények irtására szolgáló készítmények.

(111) 182.790 (151) 2005.11.15.
(210) M 04 01222 (220) 2004.03.18.
(732) Henkel Corporation, Gulph Mills, Pennsylvania (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PORCELANA
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények, illatszerek, illóolajok,

bõrápoló szerek, így krémek, szappanok, testápoló oldatok, bõr-
nedvesítõ szerek, arcradírok, arcápoló oldatok, arckrémek és
bõrápoló gélek.

(111) 182.792 (151) 2005.11.21.
(210) M 03 04657 (220) 2003.11.05.
(732) Time Mind Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lakatos Péter ügyvéd, Köves & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Adathordozók (beleértve hanglemezek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adathordozók (beleérte hanglemezek)
terjesztése, kiskereskedelmi értékesítése; hirdetések publikálása;
hirdetésszervezés; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ számítógépes adatbázisokba való rendezé-
se; információ számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; pi-
aci tanulmányok; reklámozás; propaganda; segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; kiállí-
tás-szervezés (kereskedelmi és reklám célú); számítógépes prog-
ram és adatbázis értékesítése (kiskereskedelmi).
41 Nevelés, képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek;
adathordozók (beleértve hanglemezek) kiadása; szakmai képzés;
szakmai képzés szervezése; szakmai képzés közvetítése; rendez-
vényszervezés; koncertszervezés; programszervezés; kiállí-
tás-szervezés (oktatási, kulturális célú); eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés és szemlélte-
tés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebo-
nyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); nyomatott és elektronikus újság, hír-
lapszerkesztés, kiadás és terjesztés; mindezen szolgáltatások onli-
ne formában történõ nyújtása.
42 Tudományos kutatás; számítógépek programozása; szak-
mai tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása és értékesíté-
se; szellemitulajdon-licencek adása; számítógépes adatbázis ki-
dolgozása és értékesítése; mindezen szolgáltatások online formá-
ban történõ nyújtása.

(111) 182.793 (151) 2005.11.22.
(210) M 04 01458 (220) 2004.03.30.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

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

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MÛEGYETEM
(511) 41 Egyetemi és fõiskolai oktatás; posztgraduális és doktori

képzés; távoktatás; nyelvoktatás és vizsgáztatás; diplomások to-
vábbképzése; tanfolyamok, szemináriumok szervezése és tartása;
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; diák-
kollégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek és
sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk
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nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása.
42 Tudományos kutatás; ipari, mezõgazdasági, informatikai,
közgazdasági és üzemgazdasági kutatás; mûszaki és informatikai
fejlesztés; mûszaki létesítmények és berendezések, valamint gé-
pek és eszközök tervezése; informatikai tervezés és rendszerter-
vezés; mérések, vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvéle-
mények készítése és tanácsadás mûszaki, biztonságtechnikai, in-
formatikai, közgazdasági és üzemgazdasági kérdésekben; minõ-
ségbiztosítási rendszerek tervezése, ezekkel kapcsolatos tanács-
adás és szakvélemények készítése; építészeti, belsõépítészeti, vá-
ros- és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési
és környezetvédelmi tervezés; építészeti, belsõépítészeti, város-
és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési és
környezetvédelmi tanácsadás, valamint ilyen szakvélemények
készítése; számítógépi szoftverek készítése; szakvélemények ké-
szítése és tanácsadás informatikával, valamint számítógépi hard-
verrel és szoftverrel kapcsolatban; számítógépidõ bérbeadása;
szellemi alkotásokra vonatkozó jogok értékesítése; licencek adá-
sa szellemi alkotásokra vonatkozó jogokra.
43 Rendezvényekhez termek bérbeadása.

(111) 182.794 (151) 2005.11.22.
(210) M 03 04217 (220) 2003.10.08.
(732) ORIENT Ingatlanhasznosító és Vendéglátó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika ügyvéd, Budapesti 62.sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROCK CITY
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, tartósított, szárított és fõtt gyü-

mölcsfélék, friss gyümölcsök és zöldségek, sajtok, saláták, saláta-
öntetek, fõzõolajok, húsos, sajtos gyümölcsös és zöldséges pizza-
feltétek.
30 Liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és cuk-
rászsütemények, fagylaltfélék, méz, élesztõ, sütõpor, só, mustár,
ecet, ízesítõk, szószok, fûszerfélék, ételízesítõk, zsemle, kétszer-
sültek, kenyérfélék, aprósütemények, rizs, pizza, pizzaszószok
pizzaalapok, fõtt tészták, és késztészta-elõételek.
35 Reklámozás, hirdetés, kereskedelmi ügyletek.
43 Éttermek, falatozók, kávéházak, büfék, gyorséttermek, ven-
déglátó-ipari szolgáltatások.

(111) 182.795 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 00395 (220) 2004.01.30.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Iroda, Budapest

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

(111) 182.797 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01262 (220) 2004.03.22.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme a directoire et conseil de

surveillance), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Szendvicskrém Magyarországon gyártva.

(111) 182.799 (151) 2005.11.28.
(210) M 03 05151 (220) 2003.12.03.
(732) Vörösmarty-Stefán Marcell, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 182.800 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 00389 (220) 2004.01.30.
(732) Hoodlum Kft., Budapest (HU)
(541) KOR-REPETA
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 182.801 (151) 2005.11.28.
(210) M 03 05693 (220) 2003.12.31.
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi és állatgyógyászati készít-
mények; diétás anyagok gyógyászati használatra; fogtömõ anya-
gok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony
állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 182.802 (151) 2005.11.28.
(210) M 03 03718 (220) 2003.09.04.
(732) Baxter International Inc. (Delaware Corporation), Deerfield,

Illinois (US)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) VIAFLO
(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); oldatok, kivéve perorális gyógyszerek a légzõszer-
vek megbetegedéséhez.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; kötszerek, tartályok, mûanyag tar-
tályok oldatokhoz, katéterek, tûk, adagolókészlet oldatokhoz, a
felsorolt termékekhez való alkatrészek és szerelvények.

(111) 182.803 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01328 (220) 2004.03.24.
(732) S.O.S. Dent Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Teljes körû fogászati szakellátás.

(111) 182.804 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01509 (220) 2004.04.01.
(732) INCZE Divatárukészítõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.805 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01689 (220) 2004.04.14.
(732) dr. Matuscsák Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri – dr. Hazai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 182.806 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01503 (220) 2004.04.01.
(732) BRUNNER és BRUNNER Élelmiszerelõállító és Szolgáltató

Bt., Vecsés (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 29 Bab, tartósított; borsó, tartósított; csemegeuborka; fagyasz-
tott gyümölcsök; gomba tartósított; gyümölcsök, fõtt; gyümöl-
csök, tartósított; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró);
hagyma tartósított; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; sa-
vanyú káposzta; savanyúságok; szarvasgomba, tartósított; szárí-
tott zöldségek; zöldségek, fõtt; zöldségek tartósított; zöldségkon-
zervek; zöldségsaláták.
40 Élelmiszerek és italok tartósítása.

(111) 182.807 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01516 (220) 2004.04.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

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

Budapest

(541) HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY
(511) 3 Szappanok, parfümök, illóolajok, illatszerek, hajápoló olda-

tok, fogkrémek, a bõr, fejbõr és haj ápolására, kezelésére és szépí-
tésére szolgáló készítmények, hajformázó készítmények, melíro-
zó festékek, szõkítõszerek, hajfestékek és hajszínezõ szerek.

(111) 182.808 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01691 (220) 2004.04.14.
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(541) HUNGAROTON RECORDS GIGASTORE
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa különösen árubemutatás és a bemutatott áruk értékesítése.

(111) 182.809 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01513 (220) 2004.04.01.
(732) Marosport Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András ügyvéd, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FUNDANGO BABE
(511) 18 Bõrök és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-

mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök, uta-
zótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, osto-
rok és nyeregfelszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 182.810 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01694 (220) 2004.04.14.
(732) Cambro Manufacturing Company (California államban

bejegyzett cég), Huntington Beach, CA (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CAMBRO
(511) 20 Ételkínáló tálcák, ételfelszolgáló asztalok, állványok éte-

leknek, nedvesség ellen védõ állványok; polcok és polcozatok;
ételtartók és azok fedelei, tartályokhoz fedelek; állványok tárolás-
ra szolgáló cserépedényekhez, késekhez, üvegáruhoz és tálcák-
hoz, tálcák és edényszárító rácsok.
21 Ételkínáló tálcák és fedõk; tárolóedények, dobozok és tartá-
lyok ételekhez és italokhoz, és ezekhez fedõk; ételbúrák, tálcabú-
rák; szigetelt étel- és italtárolók és ezekhez fedõk, evõeszközök,
fûszertartók; sószórók, borsszórók, fûszeres készletek keverõpa-
lackok és szórók, tartályok, pizzatésztadobozok; zöldség- és gyü-
mölcsszárítók; edények, serpenyõk, konyhai eszközök, mérõpo-
harak, mérõedények, adagolókanalak; tálalóeszközök, mérõkana-
lak, kanalak, ételfogók, spatulák; csészék, csészealjak bögrék,
ivópoharak, üvegek, kelyhek; kancsók, mély tálak, salátástálak,
kínálótálak, puncsostálak; tányérok, cserépedények; italadago-
lók, kávéadagolók, teáskannák, termoszok; vizeskancsók, boros-
üvegek, korsók, köcsögök; borhûtõk, borcsöbrök; hûtõvödrök;
mikrohullámú serpenyõk és ezekhez fedõk; vázák; hûtõedények.

(111) 182.811 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01699 (220) 2004.04.14.
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

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

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok(beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

(111) 182.812 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01327 (220) 2004.03.24.
(732) OÁZIS Kertészeti Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 31 Kertészeti termékek és magok
35 Reklámozás

(111) 182.813 (151) 2005.11.28.
(210) M 04 01326 (220) 2004.03.24.
(732) Oázis Kertészeti Kft., Budapest (HU)

(541) VIRÁGRA SZÓLÓ AJÁNLAT
(511) 31 Kertészeti termékek és magok.

35 Reklámozás.

(111) 182.816 (151) 2005.11.30.
(210) M 05 01884 (220) 2005.05.30.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

(541) MERAMYL HCT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 182.817 (151) 2005.11.30.
(210) M 04 03292 (220) 2004.07.29.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(111) 182.818 (151) 2005.11.30.
(210) M 05 02094 (220) 2005.06.21.
(732) Nemzetközi Technológiai Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Molnárné dr. Fischer Zsuzsa, Fischer és Molnár 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.

(111) 182.819 (151) 2005.11.30.
(210) M 05 02164 (220) 2005.06.28.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PRIME CRIME
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 182.820 (151) 2005.11.30.
(210) M 05 02165 (220) 2005.06.28.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PREMIUM CRIME
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 182.821 (151) 2005.11.30.
(210) M 04 01325 (220) 2004.03.24.
(732) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Szárított zöldségek.
30 Fûszerek.

(111) 182.822 (151) 2005.12.01.
(210) M 04 00101 (220) 2004.01.12.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), NEW YORK,
New York állam (US)

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

(541) DURACEF
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 182.823 (151) 2005.12.01.
(210) M 04 00227 (220) 2004.01.20.
(732) Útmutató Kiadó Kft., Bezi (HU)

(546)

(511) 16 Papírból készült termékek, nyomtatott könyvek, grafikai
nyomatok, füzetek, folyóiratok, kézikönyvek, könyvecskék.

(111) 182.825 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04938 (220) 2003.11.21.
(732) Markó Noémi, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 182.826 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00123 (220) 2004.01.13.
(732) FALCOTRADE Rt., Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MESTERFALAT SONKA
(511) 29 Sonkák.

(111) 182.827 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00122 (220) 2004.01.13.

(732) FALCOTRADE Rt., Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MESTERFALAT ÍNYENC TARJA
(511) 29 Hús és hústermékek.

(111) 182.828 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00125 (220) 2004.01.13.
(732) FALCOTRADE Rt., Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MESTERFALAT SZENDVICSSONKA
(511) 29 Sonkák.

(111) 182.829 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00121 (220) 2004.01.13.
(732) FALCOTRADE Rt., Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MESTERFALAT ÍNYENC KARAJ
(511) 29 Hús és hústermékek.

(111) 182.830 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01724 (220) 2004.04.15.
(732) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Szoftverek, hangrögzítõ szalagok, CD-rom, compact leme-
zek.
16 Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok,
fényképek, grafikai reprodukciók, katalógusok, könyvjelzõk, le-
velezõlapok, magazinok.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, reklámtevékenység.
38 Elektronikus levelezés, e-mail, internetszolgáltatás, levele-
zési szolgáltatások.
41 Nevelés és oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, kiadói
tevékenység, könyvkiadás, rádiós és televízióprogramok készíté-
se, filmgyártás, továbbá fotóriportok készítése, riporteri szolgál-
tatások.
42 Jogi szolgáltatások, számítógépprogramok kidolgozása,
szerzõi jogok kezelése.

(111) 182.831 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 01261 (220) 2003.03.25.
(732) Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Beirut (LB)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországon elõállított sajttermék.

(111) 182.832 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 05021 (220) 2003.11.27.
(732) COMPEXPO Számítástechnikai Rendezvényszervezõ

és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) ENTERIÕR-MILIÕ
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(111) 182.833 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01917 (220) 2004.04.28.
(732) Ed.Haas Hungária Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, rek-
lámozás, közvélemény-kutatás, piackutatás, árubemutatás, áru-
minták terjesztése.

(111) 182.834 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01556 (220) 2004.04.05.
(732) ROTTAPHARM LTD, Mulhuddart, Dublin 15 (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(111) 182.835 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01910 (220) 2004.04.27.
(732) Georgia-Pacific S.á.r.l., Luxemburg (LU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TENDERLY
(511) 16 Papír és papíráruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-

ba, különösen konyhai papírtörlõ tekercsek, konyhai papírtöröl-
közõk, papírzsebkendõk, papírtörlõk, toalettpapír.

(111) 182.836 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01557 (220) 2004.04.05.
(732) Indevus Pharmaceuticals, Inc. (Delaware államban

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

Budapest

(541) SANCTURA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok túlmûködõ

húgyhólyag kezelésére.

(111) 182.837 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04337 (220) 2003.10.15.
(732) Gálné Bánfi Katalin, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 35 Árubemutatás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok és áruminták terjesztése, rádiós és televiziós reklámozás,
hirdetések, plakáthirdetések, reklámújságok, piackutatás, hirde-
tõtáblák és reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok, plaká-
tok prospektusok és nyomtatványoknak üzemanyagtöltõ állomá-
sokon történõ elhelyezése.

(111) 182.838 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01199 (220) 2004.03.17.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

(541) Az áram kék
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 182.839 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01628 (220) 2004.04.08.
(732) Ed.HAAS Hungária Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)
(554)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek.
5 Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; szõlõcukor
gyógyászati használatra.
30 Cukor; ízesítõszerek; édesítõszerek természetes; sütésre
szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez.

(111) 182.840 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01122 (220) 2004.03.11.
(732) Mortgage Holding S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest 8.

(546)

(511) 35 Reklámozás és hirdetés; reklámtevékenység, játékok, papír-
áruk, tollak, irodaszerek, játékbabák, játéklabdák, sportáruk, hor-
gászfelszerelések, társasjátékok, poharak, egyéb üvegáruk fel-
használásával; reklámanyagok terjesztése, információk számító-
gépes adatbázisokba rendezése és szerkesztése, könyvelés, kö-
zönségszolgálat, önköltségelemzés, piackutatás, piaci tanulmá-
nyok, segítségnyújtás üzletvezetésben, statisztikai információ-
nyújtás, számlakivonatok összeállítása, számlák ellenõrzése
szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szakmai konzultációk
üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti infor-
mációk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, bankkártya kibocsátása,
bankügyletek, betétgyûjtés és más visszafizetendõ pénzeszköz
nyilvánosságtól(lakossági, vállalati)elfogadás, biztosítások, biz-
tosítási ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, életbiztosí-
tás, érték letétbe helyezése, értékpapírokkal kapcsolatos szolgál-
tatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelnyújtás, hitelreferen-
cia-szolgáltatás, hitelirodák, hitelkártyák kibocsátása, hitelkár-
tyaszolgáltatások, ingatlanok értékbecslése, ingatlanokkal kap-
csolatos banki ügyletek, ingatlanlízing, jelzáloghitelezés, jóté-
konysági célú gyûjtések, készpénzátutalás, készpénzhelyettesítõ
fizetési eszköz kibocsátása, kézi zálogkölcsön folyósítása, kom-
penzációs ügyletek(csere), kölcsönzés biztosíték fejében, köl-
csönnyújtás, letéti szolgáltatás, letétkezelés kollektív befekteté-
sek részére, monetáris közvetítés(pénzügyi és kiegészítõ szolgá-
latások közvetítése), pénzalapok elektronikus átutalása, pénzfor-
galmi szolgáltatás, pénzügyletek, pénzügyi értékbecslések és
elemzések, pénzügyi tranzakciók, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi
információk nyújtása, pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi
piacon, pénzváltás, pénzfeldolgozási tevékenység, valuta- és de-
vizaügyletek, páncélszekrénybe letételhelyezés, pénzkölcsön-
nyújtás, széfletét-szolgáltatások, tõkebefektetés, tõkeberuházás,
tõkekihelyezés, takarékpénztárak, tulajdonjog-fenntartásos rész-
letvétel hitelezése, tõzsdei árfolyamjegyzés, utazási csekk kibo-
csátása, ügynöki munkák, amelyek kizárólag ebbe az osztályba
tartoznak, vagyonkezelés, vagyonkezelés önkéntes biztosító
pénztár és magánnyugdíjpénztár részére, zálogkölcsön.
38 Elektronikus levelezés, e-mail, információszolgáltatás bank-
ügyekben, banki szolgáltatások telefonon, interneten, telexen,
elektronikus banki szolgáltatások, számítógép-terminálok közötti
összekötetés, üzenetek küldése.

(111) 182.841 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01203 (220) 2004.03.17.
(732) Ledermax Kft., Baja (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; aktatáskák, bevásárlóhá-
lók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz,
botszékek, bõr, nyers vagy félig megmunkált állapotban, bõrdara-
bok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõ-
röndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórá-
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zok, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszereléshez, bõrtakaró (szõr-
me), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl, mûbõrbõl; dobozok
vulkánfiberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények nem nemesfémbõl,
erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anyagok, esernyõnyelek,
esernyõfogók, fogantyúk bõröndõkhöz, fogantyúk esernyõkhöz,
fogantyúk sétapálcákhoz, gyûrûk esernyõkhöz, hátizsákok, heve-
dertáskák gyermek hordozására, irattáskák, aktatáskák, irhák (ál-
latbõrök), iskolatáskák, kalapdobozok bõrbõl, kecskebõr(sevró),
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskavázak, kézitáskák,
kikészített bõrök, kofferek (kis utazóládák), kottamappák, kotta-
tokok, kruponbõrök, kulcstartók (bõráru), ládák bõrbõl vagy mû-
bõrbõl, lánchálós erszények (nem nemesfémbõl), levéltárcák,
marhabõrök (moleszkin) bõrutánzat, mûbõr, napernyõk, névjegy-
tartók, kártyatartók, nyersbõrök, irhák, oldaltáskák, tarisznyák,
piperetáskák (üresen), ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapál-
cák, strandtáskák, szarvasbõr nem tisztítási célokra, szerszámtás-
kák bõrbõl (üresen), táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra,
bõrbõl; turistabotok, utazókészletek (bõripari cikkek), utazólá-
dák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak bõrbõl, vázak esernyõk-
höz vagy napernyõkhöz, zsákok hegymászóknak, zsákok táboro-
zóknak.

(111) 182.842 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 05400 (220) 2003.12.10.
(732) TOWER NYELVISKOLA Bt., Érd (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, angol nyelv oktatása, nyelvvizs-
gáztatás.

(111) 182.843 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01725 (220) 2004.04.15.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EDERMA
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények.

5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen injektálható
gyógyszer az esztétikai sebészetben történõ használatra; gyógy-
szerészeti termék bõrgyógyászati használatra.

(111) 182.844 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04363 (220) 2003.10.16.
(732) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) CUPP
(511) 5 Bébiételek, bébiitalok.

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

(111) 182.845 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01727 (220) 2004.04.15.
(732) Business Travel International BV, HB Zeist (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

39 Utazási irodák szolgáltatásai; utazásokhoz helyfoglalást le-
bonyolító irodák; szárazföldi, tengeri valamint légi utak és túrák
lebonyolítása és lefoglalása; charter repülõjáratokkal kapcsolatos
ügyintézés; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékozta-
tás és tanácsadás; utazási információk nyújtása; jármûvek bérbe-
adása; jármûkölcsönzéssel foglalkozó ügynökségek szolgáltatá-
sai.
43 Szállásfoglalás; szállodai szobafoglalást lebonyolító iro-
dák; szállásfoglalás és létesítmények lefoglalása találkozókra,
szemináriumokra, konferenciákra és kiállításokra; a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

(111) 182.846 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01148 (220) 2004.03.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(554)

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

(111) 182.847 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01149 (220) 2004.03.16.
(732) CORTESI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 182.848 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04929 (220) 2003.11.21.
(732) Baxter International Inc. (Delaware Állam törvényei szerint

mûködõ cég), Deerfield, Illinois (US)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AERRANE
(511) 5 Humán gyógyászati és állatgyógyászati készítmények, be-

lélegezhetõ érzéstelenítõszerek.

(111) 182.849 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01558 (220) 2004.04.05.
(732) Foot Locker Retail, Inc. (New York államban bejegyzett cég),

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

Kft., Budapest
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(546)

(511) 18 Táskák, nevezetesen válltáskák, univerzális sporttáskák, há-
tizsákok, hátitáskák, hordozótáskák, zsákok, bevásárlószatyrok
és utazótáskák, vászonból, nylonból vagy bõrbõl.
25 Fejfedõk, lábbelik, cipõk és mindennapi ruházati cikkek, ne-
vezetesen pantallók, ingek, nadrágok, dzsekik, farmerek, mellé-
nyek, melegítõfelsõk, szabadidõruhák, rövídujjú pólók, melegítõ-
alsók, rövidnadrágok, szvetterek és zoknik.

(111) 182.851 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04400 (220) 2003.10.18.
(732) Mórakert Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet,

Mórahalom (HU)
(740) Kazi Péter, Zákányszék

(541) ZÖLDSÉGBEN AZ ERÕ!
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 182.852 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04771 (220) 2003.11.12.
(732) Cavern Italgyártó Rt., Izsák (HU)

(541) AZ ÉLET SZÉP
(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, a sörök kivételével.

(111) 182.853 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01902 (220) 2004.04.27.
(732) NERBÓTHERM AJTÓ-ABLAK Faipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Békés (HU)
(740) dr. Bagdi László ügyvéd, Bagdi-Kovács Ügyvédi Iroda,

Békéscsaba

(546)

(511) 20 Keretek fából; ajtó és ablak, nyílászárók.

(111) 182.854 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04970 (220) 2003.11.25.
(732) RATSKÓ-BAU ÉPÍTÕIPARI ÉS FÕVÁLLALKOZÁSI

KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés.

(111) 182.855 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00821 (220) 2004.02.25.
(732) OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; óvodák /neve-
lés/; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szer-
vezése; oktatási tárgyú információ; oktatási vizsgáztatás; eszme-
cserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása.

(111) 182.856 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 02920 (220) 2003.07.03.
(732) PHOBEX Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(541) MORPHEUS
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-

dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek,
fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására át-
alakítására, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, ;táro-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangleme-
zek; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tatoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkö-
tészeti 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.

(111) 182.857 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00838 (220) 2004.02.25.
(732) Boda és Társa Divatáru Készítõ és Kereskedelmi Kft.,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 182.858 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00837 (220) 2004.02.25.
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(541) HUNGAROTON RECORDS-MEGASTORE
(511) 35 Reklámozás és ügyletek: kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa különösen árubemutatás és a bemutatott áruk értékesítése.

(111) 182.859 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01715 (220) 2004.04.15.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,

Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 182.860 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04197 (220) 2003.10.07.
(732) Polgárné Májer Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.861 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01716 (220) 2004.04.15.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,

Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 182.862 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00833 (220) 2004.02.25.
(732) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) ADVAZULAR
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 182.863 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 05415 (220) 2003.12.10.
(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V., New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; kötszer-
anyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõt-
lenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 182.864 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01717 (220) 2004.04.15.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,

Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 182.865 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00820 (220) 2004.02.25.
(732) OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; óvodák (neve-
lés).
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(111) 182.866 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00819 (220) 2004.02.25.
(732) OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(541) OKAIM OKKER Adaptív Intézményi (Intéz-
ményfenntartói) Minõségbiztosítás

(511) 42 Minõség-ellenõrzés.

(111) 182.867 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01417 (220) 2004.03.29.
(732) Finnforest Magyarország Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Deszkák fából építéshez; burkolólemezek nem fémbõl; dú-
cok, támfák nem fémbõl; faburkolatok; faforgácslemez; födém-
gerendák nem fémbõl; furnér, lemezelt fatábla; fûrészáru, deszka-
áru; fûrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok, nem fémbõl; megmun-
kált fa; táblás faburkolat; zsaluzat betonhoz, nem fémbõl.

(111) 182.868 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 03288 (220) 2003.08.04.
(732) Petrény Attila, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra, ásványi élel-
miszer-kiegészítõk, biológiai készítmények humángyógyászati
célra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, ehetõ növényi rostok, elixírek (gyógy-
szerészeti készítmények), emésztést elõsegítõ szerek gyógyszeré-
szeti használatra, fogyasztóteák orvosi használatra, fõzetek
gyógyszerészeti használatra, gyógyteák, herbateák, gabonafélék,
feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra), gyó-
gyászati fogyasztószerek, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyitalok, humán gyógyszerek, hajtószerek, hashajtók, székre-
kedés elleni orvosságok, húgyúti bántalmak elleni készítmények,
idegerõsítõ szerek, méhpempõ (gyógyászati használatra), mustár
gyógyszerészeti használatra, szirupok gyógyszerészeti használat-
ra, szõlõcukor gyógyászati használatra, vegyi fogamzásgátlók,
vértisztító szerek, vérzéscsillapító készítmények, vitaminkészít-
mények.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, gyümölcslevek, gyümölcs-
nektárok (alkoholmentes), limonádék, mustok, paradicsomlevek,
zöldséglevek, szõlõmust, alkoholmentes italok, alkoholmentes
koktélok, eszenciák italok elõállítására, izotóniás italok, készít-
mények italok elõállítására, szörpök italokhoz, szörpök limoná-
dékhoz, készítmények likõrök elõállítására, sörök, tejsavóalapú
italok, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz,
szénsavas italok, termékek szénsavas vizek elõállításához,
ásványvizek, termékek ásványvizek elõállításához, szódavizek,
vizek, mint italok.
33 Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok, gyü-
mölcstartalmú alkoholos italok, alkoholos italok, alkoholos kivo-
natok, aperitifek, koktélok, szeszes italok, vodka, whisky, likõ-
rök, pálinkák, brandyk, borok, cseresznyepálinka, emésztést elõ-
segítõ italok (tömény italok és likõrök), égetett szeszes italok,
gyomorkeserû (bitter) italok.

(111) 182.869 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01181 (220) 2004.03.17.
(732) Fészek Mûvészklub Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális és sporttevékenység, szórakoztatás, nevelés,
szakmai képzés.

(111) 182.870 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01550 (220) 2004.04.05.
(732) Maxi Lighting Kft., Komló (HU)
(546)

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

(111) 182.871 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01554 (220) 2004.04.05.
(732) Inokay Zsombor, Nyergesújfalu (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
ezen belül különösen: motorkerékpárok, hajtások motorkerékpá-
rokhoz.

(111) 182.872 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 00989 (220) 2003.03.10.
(732) Ciber, Inc., Greenwood Village, Colorado (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Szaktanácsadás és projektmenedzselés, nevezetesen az üz-
leti hatékonyságot és eredményességet növelõ stratégiák, infor-
mációk, folyamatok és szervezeti megoldások elemzése, értékelé-
se, tervezése és fejlesztése, külsõ források biztosítása, így sze-
mélyzet rendelkezésre bocsátása „helpdesk” és ügyfélszolgálati
központok szolgáltatásaihoz, szoftverkarbantartáshoz és hálóza-
tok támogatásához.
41 Képzés, nevezetesen képzés a számítógépek, adatbázisok és
a projektmenedzselés szakterületein.
42 Szaktanácsadás, nevezetesen üzleti célú tájékoztató, vala-
mint internetes kereskedelmen alapuló rendszerek elemzése, érté-
kelése, tervezése és fejlesztése, így rendszerek gyakorlatban tör-
ténõ alkalmazása és testre szabott szoftverek, valamint szoftver-
csomagok rendszerekbe történõ integrálása; rendszergazda- és
támogató szolgáltatások.
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(111) 182.873 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00642 (220) 2004.02.16.
(732) Sociéte des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., dr. Mezõs Marianna vezetõ jogtanácsos,

Budapest

(541) CÉDRUS FORRÁS
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

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

(111) 182.874 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04664 (220) 2002.04.16.
(732) InterCom Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Aurél ügyvéd, Nagy & Pintér Hogan & Hartson

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 182.875 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04967 (220) 2003.11.25.
(732) FUTAPEST KLUB, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.876 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04349 (220) 2003.10.16.
(732) OFF-ROAD HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 182.877 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01307 (220) 2004.03.23.
(732) MESE Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Hírszolgáltatás, hírügynökségi tevékenység.

(111) 182.878 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01920 (220) 2004.04.28.
(732) Kulcsár Nóra, Tatabánya (HU)

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

(111) 182.879 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01919 (220) 2004.04.28.
(732) Ilyés György, Remeteszõlõs (HU)
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 182.880 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01904 (220) 2004.04.27.
(732) ATC-TRADE Rt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) SKY FRESH
(511) 3 Kozmetikai cikkek és fogkrémek.

21 Kefetermékek-fogkefék.

(111) 182.881 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01908 (220) 2004.04.27.
(732) Georgia-Pacific S.á.r.l., luxemburgi cég, Luxemburg (LU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TENDERLY DERMASOFT
(511) 16 Papír, papíráruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

különösen konyhai papírtörlõtekercsek, konyhai papírtörölkö-
zõk, papírzsebkendõk, papírtörlõk, toalettpapír.

(111) 182.882 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01925 (220) 2004.04.28.
(732) GAO YA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbeli.

(111) 182.883 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 02007 (220) 2004.04.30.
(732) Híd Rádió Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek.
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 oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.884 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01924 (220) 2004.04.28.
(732) GAO YA Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházat, lábbeli.

(111) 182.885 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01897 (220) 2004.04.27.
(732) PENNY MARKET Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 5 Tisztasági betétek, egészségügyi betétek, tamponok

(111) 182.886 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01892 (220) 2004.04.27.
(732) Dragon Holding Kft., Gödöllõ (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.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.887 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01914 (220) 2004.04.27.
(732) Taiko Chemical Industries Sdn Bhd, Lahat,

Perak Darul Ridzuan (MY)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Aktivált derítõföld és természetes derítõföld.

(111) 182.888 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01903 (220) 2004.04.27.
(732) ICT Európa Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Információs szolgáltatások; hírügynökség.

(111) 182.889 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00739 (220) 2004.02.20.
(732) COLOR PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.891 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01305 (220) 2004.03.23.
(732) Johnson & Johnson Kft., Törökbálint (HU)

(546)

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

(111) 182.892 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00293 (220) 2004.01.22.
(732) Majomketrec Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbeli, ruházati kiegészítõ.
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(111) 182.893 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 05298 (220) 2003.12.04.
(732) Susan Dell, Inc., New York, New York (US)
(300) 78/334,826 2003.12.01. US
(740) dr. Bebõk Gábor ügyvéd, Bebõk és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PHI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sportruházat, baseball-

sapka, fürdõruha, fürdõköpeny, strandpapucs, strandruházat, öv,
blézer, ing/blúz, sapka, kardigán, kabát, ruha, estélyi ruha, lábbe-
li, köpeny, kalap, dzseki/zakó, szabadidõ ruha, szandál, pólócipõ,
rövidnadrág, pantalló, zokni, úszódressz, nõi felsõ, pólók és nõi
ruházat.

(111) 182.894 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01703 (220) 2004.04.15.
(732) GCE Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Halásztelek (HU)
(740) dr. Plesovszki Dóra ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Hegesztõ- és vágókészülékek, gázzal mûködõ lángvágók,
szerszámgépek.
11 Gázégõk, gázlámpák.

(111) 182.895 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01705 (220) 2004.04.15.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) CU2
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 182.896 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01720 (220) 2004.04.15.
(732) Studio Group Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIED Á TERRE
(511) 25 Ruházati cikkek; lábbelik; bakancsok; cipõk, papucsok,

szandálok, edzõcipõk, zoknik és harisnyák; fejfedõk; kalapok;
sapkák; barettsapkák; sálak; kesztyûk; egyujjas vagy ujjatlan
kesztyûk; övek(mint ruházati cikkek).

(111) 182.897 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 00864 (220) 2003.03.03.
(732) Vidkrite Aktsionerne Tovaristvo „Iskra”, Lviv (UA)
(300) 2002097365 2002.09.03. UA
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 2002.09.03-ai 2002097365 számú, ukrajnai elsõbbséggel:
tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos,
fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jel-
zõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangle-
mezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számo-
lógépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek és valamennyi egyéb, ebbe az osztályba tartozó áru
primer és szekunder galvanikus elemek kivételével.

(111) 182.899 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00742 (220) 2004.02.20.
(732) ELOSZTÓ TEAM Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 5 Légfrissítõ aeroszol.

(111) 182.900 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00746 (220) 2004.02.20.
(732) Cserpes István, Kapuvár (HU)

(541) CSERPES SAJTMÛHELY
(511) 29 Sajtok.

(111) 182.901 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01712 (220) 2004.04.15.
(732) SYMBIOZIS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek, közlekedési eszközök, babakocsik.

(111) 182.902 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01711 (220) 2004.04.15.
(732) GEO’96 Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.903 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01710 (220) 2004.04.15.
(732) GEO’96 Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 182.904 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04932 (220) 2003.11.21.
(732) FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor ügyvéd, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

(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.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(111) 182.905 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01719 (220) 2004.04.15.
(732) GOMALON Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 182.906 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01921 (220) 2004.04.28.
(732) Kõházy-Tradíció Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.
27 Linóleum, és más padlóburkolatok, nem textil falikárpi-
tok(tapéta).

(111) 182.907 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01923 (220) 2004.04.28.
(732) ARTHUR-TOP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Kazánellenõrzõ mûszerek.
11 Hûtõkészülékek és hûtõberendezések, szabályozó szerelvé-
nyek vízvezetékekhez, tápberendezések fûtõkazánokhoz.

(111) 182.908 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01922 (220) 2004.04.28.
(732) BRETTON Építõipari és Beruházó Rt., Székesfehérvár (HU)

(541) BRETTOcell
(511) 37 Építkezés, javítás, üzembe helyezés, építmények felújítása,

építmények karbantartása, épíítõipari tevékenység szervezése,
építmények létrehozásával kapcsolatos mindennemû szolgálta-
tás, fõvállalkozás.

(111) 182.909 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 05320 (220) 2003.12.05.
(732) WALLY YACHTS N.V., Willemstad/Curacao,

Holland Antillák (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WALLY
(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

9 Szemlencsék, nézõkék, szemvédõk, szemlencsetokok,
szemlencseláncok, szemlencsezsinórok, szemlencsekeretek,
szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegkeretek, szemüveglen-
cse-üvegek, napszemüvegek; védõszemüvegek; védõsisakok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
jachtok.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, és ezen anyagokból készült termékek;
állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, naper-
nyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; sílécek,
vízisík, hódeszkák, vitorlásdeszkák, síbotok.
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(111) 182.910 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01948 (220) 2004.04.29.
(732) Szegedi Paprika Rt., Szeged (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ,

BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) FESZTIVÁL
(511) 31 Friss paprika, paprikapalánta, paprikavetõmag.

(111) 182.911 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01952 (220) 2004.04.29.
(732) Szegedi Paprika Rt., Szeged (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ,

BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) VIKTÓRIA
(511) 31 Friss paprika, paprikapalánta, paprikavetõmag.

(111) 182.912 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00990 (220) 2004.03.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NO PARA
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni oldatok; hintõpor; fürdõ- és zuhanyozókészítmények;
hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi haszná-
latra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.
41 Élõzenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs, kulturá-
lis szolgáltatások; sportversenyek és kulturális események szer-
vezése; szórakoztatási szolgáltatások, showmûsorok készítése;
zenekompozíciós szolgáltatások.

(111) 182.913 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00992 (220) 2004.03.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-
zek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni oldatok; hintõpor; fürdõ és zuhanyzó készítmények;
hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi haszná-
latra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények
41 Élõzenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs, kulturá-
lis szolgáltatások, sportversenyek és kulturális események szer-
vezése; szórakoztatási szolgáltatások, showmûsorok készítése;
zenekompozíciós szolgáltatások.

(111) 182.914 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00991 (220) 2004.03.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-
zek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elötti és borotvál-
kozás utáni oldatok; hintõporok; fürdõ- és zuhanyzókészítmé-
nyek; hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi
használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészít-
mények.
41 Élõzenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs, kulturá-
lis szolgáltatások, sportversenyek és kulturális események szer-
vezése; szórakoztatási szolgáltatások, showmûsorok készítése;
zenekompozíciós szolgáltatások.

(111) 182.915 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01946 (220) 2004.04.29.
(732) Csupor Timea, Sárvár (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (nyelvoktatás); alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolitása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektro-
nikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék (nyel-
vi) kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet.

(111) 182.916 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01941 (220) 2004.04.29.
(732) Líbor Róbert, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 182.917 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01916 (220) 2004.04.28.
(732) Toyota Motor Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváthné dr. Csonka Nikolett, Budapest

(541) TODAY TOMORROW
(511) 12 Gépjármûvek, szárazföldi szállítóeszközök.

(111) 182.918 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01949 (220) 2004.04.29.
(732) Szegedi Paprika Rt., Szeged (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ,

BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) MIHÁLYTELEKI 1
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, zöldségek, vetõmagok, friss pap-
rika, paprikapalánta, paprikavetõmag.
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(111) 182.919 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00955 (220) 2004.03.03.
(732) BELUPO-lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica,

Horvátország (HR)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BELUPO
(511) 3 Illatszerek és kozmetikai cikkek.

5 Gyógyászati és egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 182.920 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00964 (220) 2004.03.03.
(732) IRQ Internet Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, árubemutatás, eladási propaganda(má-
sok számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetési oldalak készíté-
se, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, köz-
vélemény-kutatás, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információ nyújtása, üz-
leti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletvezetési
konzultáció.
38 Elektronikus levelezés, e-mail; faxok, továbbítása; hírügy-
nökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; mobil
(celluláris) telefonösszeköttetés; modemek kölcsönzése; rádió-
adás; számítógépes terminálok közötti összeköttetések; távközlé-
si berendezések kölcsönzése; telefonösszeköttetések; telefon-
szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérletezé-
se.
42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok
installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógép
kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes
rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok ki-
dolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépp-
rogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fenntartása szellemitulajdon-licencek adása, weboldalak
alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 182.921 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00966 (220) 2004.03.03.
(732) Akovin Kft., Akasztó (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 182.922 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00967 (220) 2004.03.03.
(732) Stotz Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Borbély Tünde ügyvéd, dr. Borbély Tünde Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FINDERNET HITECH DETEKTÍV SZOLGÁL-
TATÁSOK

(511) 42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; szel-
lemitulajdon-licencek adás.
45 Betörés elleni és biztonsági riasztás; biztonsági zárak kinyi-
tása; detektívügynökségek; szaktanácsadás biztonsági kérdések-
ben.

(111) 182.923 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01133 (220) 2004.03.12.
(732) Zaják Péter, Dunaújváros (HU)

(541) LÉHÛTÕ
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tö-
mörítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugal-
mas csövek hõszigetelõ anyagok.

(111) 182.924 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00969 (220) 2004.03.03.
(732) RÁBERTEX Kft., Biharnagybajom (HU)
(740) dr. Emri Józsefné szabadalmi ügyvivõ,

EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) BAJOM ARANYA bajomi szilvapálinka
(511) 33 Szilvapálinka, kisüsti szilvapálinka.

(111) 182.925 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00957 (220) 2004.03.03.
(732) A.S. MARINA Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 182.926 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04248 (220) 2003.10.10.
(732) Riceland-Magyarország Kereskedelmi KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest 8.

(546)
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(511) 29 Tejberizs, gyümölcsrizs, rizstartalmú gyermektápszerek,
rizskészítmények, rizs felhasználásával készült levesbetétek.
30 Rizs, fõzéshez elõkészített rizs, konyhakész rizs, gyorsan el-
készíthetõ rizs, gyorsrizs, barnarizs, vadrizs; rizstorta, rizslepény,
rizsbõl készült sütemények, rizsliszt, étkezési lisztek, rizspehely,
puffasztott rizs, rizsbõl készült sütemény-alapanyagok.
31 Feldolgozatlan rizs, takarmány, rizs haszonállatoknak, kor-
pa, erõsítõk takarmányokhoz, gabona, rizsmagvak, rizsliszt takar-
mányozási célra, rizsliszt állatoknak, származékok rizsbõl, ipari
felhasználású rizs, takarmányrizs, táplálék állatoknak, rizssalá-
ták.
35 Kereskedelmi ügyletek, import-export ügynökségek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.
40 Rizsfeldolgozás, füstölés, tartósítás, hántolás, lisztõrlés,
malomipar, élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek füstö-
lése.

(111) 182.927 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 03350 (220) 2003.08.07.
(732) ALBACOMP Számítástechnikai Rt., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Trinn Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Activa mobil
(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.928 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01339 (220) 2004.03.24.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre ügyvéd, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) NAPLÓ VESZPRÉM MEGYE NAPILAPJA
(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; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.

(111) 182.929 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00959 (220) 2004.03.03.
(732) ASIX Kereskedelmi, Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata ügyvéd, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bolero, az innivaló
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

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

(111) 182.930 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00958 (220) 2004.03.03.
(732) Inform Média Kft, Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila ügyvéd, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 182.931 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01392 (220) 2004.03.26.
(732) Székely Áron Gergely, 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 182.932 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01411 (220) 2004.03.29.
(732) Axel Springer - Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Dulai László ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy 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 áruelosztóberendezések 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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 182.933 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00143 (220) 2004.01.14.
(732) Pados László, Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák,
különösen kereskedelmi ügyletek.
37 Építkezés; javítás és szerelési szolgáltatások.

(111) 182.934 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00140 (220) 2004.01.14.
(732) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(541) TOP-ECO
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

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

(111) 182.935 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00145 (220) 2004.01.14.
(732) Nexen Tire Corporation, Kyongsangnam-Do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEXEN
(511) 12 A 12. áruosztályba tartozó kerékabroncsok, tömlõk és szele-

pek jármûvekhez.

(111) 182.936 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00133 (220) 2004.01.14.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) StarMap
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi

adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 182.937 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01584 (220) 2004.04.07.
(732) Walter Hungary 2000 Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(541) WALTER STAR
(511) 4 Ipari olajok és zsírok.

(111) 182.938 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01583 (220) 2004.04.07.
(732) Walter Hungary 2000 Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(541) WALTER OIL
(511) 4 Ipari olajok és zsírok.

(111) 182.939 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01382 (220) 2004.03.26.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) UROHERB
(511) 5 Gyógyszerészeti, ember- és állatgyógyászati termékek és

alapanyagok, paramedicinális készítmények, diétás termékek be-
tegek részére, fertõtlenítõszerek.

(111) 182.940 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00017 (220) 2004.01.06.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrém.

(111) 182.941 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00018 (220) 2004.01.06.
(732) DAEWOO HEAVY INDUSTRIES & MACHINERY Ltd.,

Incheon (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Villástargonca.

(111) 182.942 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00950 (220) 2004.03.03.
(732) Horváth Attiláné, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Méz.

(111) 182.943 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01349 (220) 2004.03.24.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök kivételé-
vel).
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(111) 182.944 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04385 (220) 2003.10.17.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

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

Budapest

(541) DEPUY PROXIMA
(511) 10 Ortopédiai csípõimplantátumok.

(111) 182.945 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01383 (220) 2004.03.26.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) MIREX
(511) 5 Gyógyszerészeti, ember- és állatgyógyászati termékek és

alapanyagok, paramedicinális készítmények, diétás termékek
gyermekek és betegek részére, fertõtlenítõszerek.

(111) 182.946 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01388 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

(541) XELIA
(511) 5 Diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán vagy

állatgyógyászati használatra.
10 Elemzõkészülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai
készülékek gyógyászati használatra.

(111) 182.947 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01402 (220) 2004.03.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 182.948 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01401 (220) 2004.03.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 182.949 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01400 (220) 2004.03.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 182.950 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01399 (220) 2004.03.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 182.951 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00019 (220) 2004.01.06.
(732) DAEWOO HEAVY INDUSTRIES & MACHINERY Ltd.,

Incheon (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Villástargonca.

(111) 182.952 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00952 (220) 2004.03.03.
(732) Édes Világ 2003 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 182.953 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00149 (220) 2004.01.14.
(732) W.R. Grace & Co.-Conn. (Connecticut államban bejegyzett

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

Budapest

(541) REFRISORB
(511) 1 Vegyszerek, nevezetesen szárítószerek nedvesség és víz ab-

szorbeálására.

(111) 182.954 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01334 (220) 2004.03.24.
(732) Ranschburg, André, Sao Paulo, Brazília (BR)
(740) dr. Arányi György ügyvéd, Budapesti 12. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.955 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01408 (220) 2004.03.26.
(732) The Polo/Lauren Company, L.P., New York,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kölnivíz; fürdõ- és tusolózselék és sók nem gyó-
gyászati célra; pipereszappanok, dezodorok a testre; kozmetiku-
mok, nevezetesen krémek, tejek, testápolók; zselék és púderek az
arcra, a testre és a kézre; napvédõ készítmények (kozmetikai ter-
mékek); sminkkészítmények; illóolajok személyi használatra.

(111) 182.956 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01387 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 5 Diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán vagy
állatgyógyászati használatra.
10 Elemzõkészülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai
készülékek gyógyászati használatra.

(111) 182.957 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01377 (220) 2004.03.26.
(732) MARION D., JEHENS, Chatsworth, CA (US)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ezüst ékszerek.

(111) 182.958 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00949 (220) 2004.03.03.
(732) SOLITEINT KOZMETIKAI Kft., Fót (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) INTIFEMIN
(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, állatgyógyászati és egészségügyi készít-
mények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 182.959 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00986 (220) 2004.03.04.
(732) Mûszertechnika Rendszerház Kft., Budapest (HU)

(541) EPOS ECONOMICAL PRINTING & ORGANI-
ZING SYSTEM

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 182.960 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01152 (220) 2004.03.16.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Dunaharaszti

(541) Westel-Jobb veled a világ
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
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(111) 182.961 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01151 (220) 2004.03.16.
(732) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számí-
tógépek; 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.

(111) 182.962 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01378 (220) 2004.03.26.
(732) VITEXIM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

(111) 182.963 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01174 (220) 2004.03.16.
(732) EURÓPAI ZHONGXING KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 182.964 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01150 (220) 2004.03.16.
(732) HUNGAROBAG Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Babakocsi.

(111) 182.965 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01164 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(546)

(511) 29 Tojások, tojáspor, tojássárgája.

(111) 182.966 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01173 (220) 2004.03.16.
(732) HYOSUNG Corporation, Seoul, Korea (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Polipropilén gyanta, polipropilén, mesterséges és szinteti-
kus gyanták, mûanyagok mint nyersanyagok (por, folyékony
vagy paszta formában), nyers mûanyag, polietilén teleftálgyanta,
poliamidgyanta, epoxigyanta, polivinil-alkohol gyanta.

(111) 182.967 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 00987 (220) 2004.03.04.
(732) Point-of-Purchase Advertising International, Inc. (New York

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

Budapest

(541) POPAI
(511) 16 Magazinok, hírlevelek, folyóiratok, beszámolók, esettanul-

mányok, és egyéb kiadványok a reklámozás és a marketing terüle-
tén.
35 Piackutatási szolgáltatások a reklámozás és a marketing te-
rületén; kereskedelmi bemutatók és kiállítások szervezése és le-
bonyolítása a reklámozás és a marketing területén; közönségszol-
gálati és promóciós tevékenységek a reklámozás és a marketing
területén.
41 Szemináriumok, mûhelymunkák és szimpóziumok lebo-
nyolítása, díjkiosztó programok lebonyolítása, valamint egyéb
oktatási szolgáltatások a reklámozás és a marketing területén.

(111) 182.968 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01154 (220) 2004.03.16.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

Debrecen

(541) NAPLÓ ÁLLÁSBÖRZE
(511) 16 Nyomdaipari termékek.

(111) 182.969 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 00196 (220) 2004.01.16.
(732) Nexon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nexon
(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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 182.970 (151) 2005.12.06.
(210) M 05 02331 (220) 2005.07.12.
(732) Pozitron-Diagnosztika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PozitronScan
(511) 5 Diagnosztikai gyógyszerkészítmények.

(111) 182.971 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 02028 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) HÓPEHELY szárazbabfajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 182.972 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 02029 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) PERLE gyöngybabfajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 182.973 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 02030 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) ALBATROSZ kifejtõbabfajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 182.974 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 02059 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) GABI tavaszi bükkönyfajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 182.975 (151) 2005.12.06.
(210) M 04 02064 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) PIROSKA moharfajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 182.976 (151) 2005.12.07.
(210) M 03 05369 (220) 2003.12.08.
(732) Vet-Med-Labor Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások,
klinika.

(111) 182.977 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00700 (220) 2004.02.18.
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WINSTON. TRUE QUALITY.
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek

és gyufák.

(111) 182.978 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00897 (220) 2004.02.27.
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), El Segundo, California állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DOODLE PRO
(511) 28 Mágneses rajzoló játékok és kellékei.

(111) 182.979 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00898 (220) 2004.02.27.
(732) SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd., Suwon-si,

Gyeonggi-do (KR)
(300) 40-2003-0038829 2003.08.29. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SAMSUNG INTRON
(511) 7 Porszívók; váltóáramú generátorok, robotgépek; egyenára-

mú generátorok; szervomotorok (nem jármûvekhez), elektromos
konzervnyitók; elektromos háztartási keverõgépek, mosógépek,
takarítógépek, egyenáramú motorok (nem jármûvekhez), légszi-
vattyúk akváriumokhoz, fújtatók, mechanikus bélyegzõk, fûnyí-
rók, pneumatikus ajtónyitó és záró szerkezetek (mint gépek rész-
egységei), árbocdaruk, földmunkagépek, légpárnás jármû moto-
rok, hajó- és repülõgép-ékszíjak; hajó- és repülõgép-csapágyak;
váltóáramú hajó- és repülõgépmotorok; fémsajtoló gépek, kõzúzó
gépek; útépítõ gépek; bõrvágó gépek; gázgenerátorok; textilipari
orsózó és csévélõgépek; sugárhajtómûvek (kivéve jármûvekhez),
légkompresszorok; sebességváltók (kivéve jármûvekhez); spirál-
rugók (kivéve jármûvekhez), tárcsafékek (kivéve jármûvekhez);
rugók (mint gépalkatrészek); szénkefék.
9 Áramerõsségmérõk; alkálielemek; elárusító automaták (ki-
véve elektron alkalmazású gépek), hangjelzõ berendezések;
elemtöltõk; katódsugárcsövek; hideg katód világítócsövek; kon-
denzátorok; hírközlõ készülékek és eszközök jármûvekhez; fo-
lyadékkristályos kijelzõk (LCD); színszûrõk folyadékkristályos
kijelzõkhöz; számítógép-programlemezek; számítógép-program-
szalagok; számítógép-memóriák; számítógépek; kábeltelevízió-
konverterek; eltérítõ tekercsek; kazettás magnetofonok; CD-leját-
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szók; digitális jelátalakítók; kisülésjelzõcsövek; számítógép-
nyomtatók; elektromos vasalók; téremisszió-kijelzõk; elektroni-
kus képkeresõ csövek; kapcsolóhüvelyek; világító kijelzõk; elekt-
ronágyúk; elektronikus számológépek; panelmegjelenítõk; kép-
csövek; elektromágneses hullámcsapdák; visszafutó transzformá-
torok; fejhallgatók; nagyfrekvenciás leolvasó berendezések; azo-
nosítókártya leolvasók; integrált áramkörök; inverterek; lézer ge-
nerátorok; hangszórók; lézerlemez lejátszók; lemezmeghajtók;
számítógép monitorok; mágneses azonosítókártyák; optikaiszá-
las-kábelek; oszcillográfok; optikai karakter felismerõk; piezo-
elektromos távközlési érzékelõk; nyomtatott áramkör táblák;
elektromos másológépek; hordozható kommunikációs készülé-
kek és eszközök; plazmamegjelenítõ panelek; polimer diszperzi-
ós folyadékkristály; plazmaközvetítésû folyadékkristály; fotó
transzmitterek; rádiófrekvencia modulátorok; radarkészülékek és
eszközök; rádióadók; rádióvevõk; telepített vevõállomások; táv-
mérõ és távvezérlõ készülékek és eszközök; szabályozó ellenállá-
sok; elektromos ellenállások; félvezetõ chipek; galvánmérõk; tv
mûholdvevõk; televízió készülékek; vékony réteg mátrix; elekt-
ronikus jeladók; erõsítõk; telefonok; vákumos fluoreszkáló meg-
jelenítõ panelek; videoszalagok; videojáték gépek; programka-
zetták videojátékokhoz; videomagnók; félvezetõ lapocskák; szö-
vegszerkesztõk; eltérítõtekercs-szerelvények; mátrix rácsok fo-
lyadékkristályos kijelzõkhöz; televízióadók; forgó transzformá-
torok videomagnókhoz; röntgencsövek nem orvosi célokra; szá-
razelemek; relék; sokcsatornás vevõberendezések; fotócsövek;
száloptikás rendszer; váltakozó áramú motorok (kivéve jármû-
vekhez); spirálrugós visszacsapó gépek és eszközök; felvevõ
berendezések (kivéve filmfelvevõk); diodák; szakaszolók; tinta-
sugaras asztali rajzgépek; lemezek; radarberendezések és eszkö-
zök; üres, hangrögzítésre alkalmas lemezek; lemezjátszók; fojtó-
tekercsek; mikrofonok; fém halogén lámpák; modemek; telefax
berendezések; elektród nélküli lámpák; üres CD-lemezek; elõre-
gyártott egységcsomagok félvezetõ eszközökhöz; vivõ jelerõsítõ
készülékek és eszközök; mûsorközvetítõ videokamerák; gáztölté-
sû kisülõcsövek, kivéve világításra; navigációs eszközök; kapcso-
lótáblák; kapcsolótábla indikátorok; hátsó lámpák; áramkorláto-
zók; elektronikus átalakítók; feszültségmérõk; képernyõvédõk;
katódsugárcsõ búrák; nedves elemek; kereskedelmi célú röntgen-
berendezések és eszközök; hajó hírközlõ berendezések; nem au-
tomata operátor berendezések; nem automata távírók; hidrofo-
nok; telefon fertõtlenítõ berendezések; részecskegyorsító beren-
dezések; adapterek; antennák; teljesítményjelzõ készülékek;
munkaállomások; fázismérõk; indukciós feszültség szabályozók;
hangfrekvencia átvivõ készülékek és eszközök; telepített fényû
navigációs és lokátor berendezések; telexgépek; házi telefonrend-
szerek; mágnesesség mérõ készülékek; mágnesesség keresõ ké-
szülékek; mágnesességjelzõ készülékek; lemezváltó lemezját-
szók; automata távíróberendezések; ellenállásmérõk; fogyasztás-
mérõk; elektromos kapcsolók; wattmérõk; erõsáramú vonalakon
mûködõ vivõrendszer; árammérõ; globális iránybeállító készülé-
kek; elektromos riasztók; elektromos fénymásolók; elektronikus
kártyacsomag; elektronikusan mûködõ ajtók; elektronikus írógé-
pek; elektronmikroszkópok; hullámhosszmérõk; telefon tárcsák;
konverterek; kapcsolók; egyenirányítók; mûhókészítõ berende-
zések; frekvenciaátalakítók; távbeszélõ közvetítõ központok;
szeizmikus kutatáshoz való készülékek és eszközök; elektroncsõ;
vákumcsõ minõségmérõ; áramkör-megszakító; ultrahangos kere-
sõberendezések; akkumulátortelepek; csipbeszerelõ gépek; szá-
mítógépes játékgépek; tekercs-áthelyezõk; számítógép billentyû-
zetek; termisztorok; felvételeket rögzítõ szalagok; távközlési ká-
belek; tranzisztorok; biztosítékok; programozható rendszervezér-
lõk; fényképezõgép vaku; flopi lemezek; villámhárítók; hangsze-
dõk; repülõgép hírközlõ készülékek és eszközök; magnetofon és
videomagnó lejátszófej-tisztítók; áramkör tesztelõk; forgó átala-
kítók; erõátviteli kábelek; elektromos csengõk; gyógyszeradago-
lók; iparilag feldolgozott optikai üvegek, kivéve építõipari fel-
használásra; logarlécek; elektromos zárak; szögmérõk; gázanali-
zátorok; látcsövek; videokamerák; kamerák; videoképernyõk; tá-
volságregisztráló készülékek; porálló üvegek; számológépek;
összeadó gépek; benzinkút-berendezések; életmentõ ponyvák;

tûzvédelmi berendezések; gázszivárgásjelzõ riasztóberendezé-
sek; hordozható reflektorok gépjármû balesetek megelõzésére;
búvármaszkok; vidámpark-berendezések és eszközök; automata
forgóajtók; mentõcsónakok; rakétalövedékek; tûzoltó fecsken-
dõk; ívhegesztõ gépek; elektronikus ívhegesztõ berendezések;
elektromos kerítések állatállomány megvédésére; keltetõk; ioni-
záló készülékek, kivéve légtisztító berendezésekhez; orrcsipe-
szek búvárok és úszók számára; védõkesztyûk kereskedelmi rönt-
genberendezésekhez; védõsisakok; gázálarcok; azbeszt (tûzálló)
ruházat; letölthetõ elektronikus zene; felvételeket tartalmazó
magnószalagok (zenei felvételek kivételével); mozifilmek.
11 Biztonsági viharlámpák; neonlámpák; hajszárítók; szobai
légkondicionáló berendezések; generátor lámpák; kisüléses vilá-
gító berendezések; izzószálas lámpák; izzószálas világító beren-
dezések; melegítõ párnák nem orvosi célokra; csíraölõ lámpák;
elektromos ventilátorok; fényszórók víz megvilágítására; higany-
lámpák; spotlámpák; ívlámpák; díszlámpák; infralámpák; ultra-
hangos párásító berendezések; hûtõszekrények; elektromos tûz-
helyek; elektromos takarók; villanytûzhelyek; elektromos plé-
dek; villanyfõzõk; elektromos lábmelegítõk; elektromos kávés-
kannák; elektromos kenyérpirítók; elektromos kávéfõzõk; re-
zsók; elektromos grillek; halterelõ lámpák; keresõlámpák; nap-
fénylámpák; fényszórók; fluoreszkáló lámpák; villanófények; fo-
gászati kemencék; gázzal mûködõ grillek; jégszekrények; sütõk;
gáztûzhelyek és fõzõlapok; gáztûzhely állványok; fûtõcsomagok;
zuhanyzók; gázkályhák; gázbojlerek; gázhûtõk; ventilátorok;
gázlámpák; fõzõlapok vegyipari gépekhez és eszközökhöz; hajó-
lámpák; repülõgéplámpák; vasúti lámpák; motorkerékpár-lám-
pák; kerékpárlámpák; gázszûrõk; izzítókemencék; bojlerek, kivé-
ve jármûvekhez (és háztartási bojlerek, valamint gõzkazánok ki-
vételével); fûtõberendezések, kivéve jármûvekhez; folyadék-
szint-szabályozó szelepek tartályokhoz.

(111) 182.980 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00372 (220) 2004.01.29.
(732) dr. Zsirai Sándor, Szarvaskõ (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások; javítás, szerelési
szolgáltatások: épületek, utak, hidak, alagutak, gátak és távveze-
tékek, közmûvek, földmûvek, vízmûvek, szennyvíztisztító háló-
zatok, telepek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az
építési területen lévõ szakipari vállalkozások, úgymint festõk,
mázolók, víz-, gáz-, fûtésszerelõk, vagy tetõfedõk, bádogosok,
kõmûvesek által nyújtott szolgáltatások; vízi létesítmények; szi-
getelési szolgáltatások; játéktér, sport, szabadidõ célú építés; az
építési szolgáltatások, úgymint az építési tervek felügyelete, mû-
szaki ellenõrzés; kiegészítõ csónak- és hajóépítési szolgáltatások;
szerszámok és építõanyagok, kölcsönzésébõl álló szolgáltatások;
javítási szolgáltatások, azaz olyan szolgáltatások, amelyek kere-
tében vállalják, hogy bármely tárgyat helyrehoznak a használat,
károsodás, megromlás, vagy részleges megsemmisülés után
(meglévõ építmény, vagy más tárgy helyreállítása, ha a meghibá-
sodott és eredeti állapotát kell helyrehozni); különféle javítási
szolgáltatások, úgymint villamosság, bútorzatok, eszközök, szer-
számok területén; folyamatos és alkalmi karbantartási szolgálta-
tások egy tárgyi eredeti állapotának megóvása érdekében, anél-
kül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák; építési terület-
elõkészítés; épületfelbontás, földmunka; talajrekultiváció, egyéb
talajkitermelés, talajmozgatás; bányászati terület elõkészítése; ta-
lajminta vétel, próbafúrás; épület, híd, alagút, közmû, vezeték épí-

M83

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/1

Nemzeti lajstromozott védjegyek



tése; híd, magas vezetésû (többszintes) autópálya, alagút, aluljáró
építése; távolsági csõvezeték, távközlési, elektromos távvezeték
építése; kõolaj-, földgázszállító csõvezeték építése; vízszállító és
egyéb távolsági csõvezeték építése; energiaszállító csõvezeték
építése; elektromos vezeték építése, föld felett; telefon, egyéb táv-
közlési vezeték építése; stadion, sportpálya-építményeinek építé-
se; uszodaépítményeinek építése; elõre gyártott szerkezet hely-
színi összeszerelése, felállítása; tetõszerkezet-építés tetõfedés,
vízszigetelés; autópálya, út, repülõtér, sport-játéktér építése; já-
téktérépítés sport-, szabadidõs célú létesítménynél; vízi létesít-
mény építése; víziút, kikötõ, gát egyéb vízi létesítmény építése;
egyéb speciális szaképítés; állványozás; kút fúrása; cölöpverés;
betonozás; acélszerkezet építése; kõmûves-, falazómunka; vil-
lanyszerelés; elektromos vezeték, csatlakozó szerelése; tûzjelzõ,
betörés elleni rendszer, antenna felszerelése; felvonó, mozgólép-
csõ szerelése; szigetelés; víz-, gáz- fûtésszerelés; szellõzõ, lég-
kondicionáló berendezés szerelése; szennyvízcsatorna-, vízveze-
ték-szerelés; gázszerelés; egyéb épületgépészeti szerelés; kerítés,
rács felszerelése; padló-, falburkolás; festés, üvegezés; egyéb
befejezõ építés; épület külsõ díszítése, tisztítása; építési eszköz
kölcsönzése személyzettel.
43 Vendéglátás, élelmezés, idõleges szállásadás; szállás és ét-
kezés biztosítása szállodákban, panziókban és más, idõleges szál-
lásadást nyújtó létesítményekben; szállásfoglalási szolgáltatások
utazók számára, különösen utazási irodák és ügynökök útján; élel-
miszerek, bármely hideg és meleg étel, alkoholos és alkoholmen-
tes italok fogyasztásra történõ elõkészítése, koktélok; szállás és
étkezés biztosítása szállodában, panzióban, kempingben és más
idõleges szállást nyújtó létesítményekben (kulcsos ház vendég-
ház, apartman); állatpanziók; szállodai szolgáltatás; ifjúsági, tu-
ristaszállás-szolgáltatás; kempingszolgáltatás; egyéb szálláshely-
szolgáltatás; szünidõi gyermektáboroztatás; üdülõi szálláshely-
szolgáltatás; bútorozott szálláshely-szolgáltatás; szállítóeszkö-
zön nyújtott szálláshely-szolgáltatás; öko-turisztikai szolgáltatá-
sok; étkezõhelyi vendéglátás; éttermi szolgáltatás; étkeztetés jár-
mûvön, önkiszolgáló étkeztetés; bárok, hasonló vendéglátás;
munkahelyi étkeztetés; oktatásban részesülõk étkeztetése; közét-
keztetés; ételkészítés lakosságnak; ételkészítés közlekedési szer-
vezeteknek; bioételek és italok készítése és értékesítése.

(111) 182.981 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01046 (220) 2004.03.09.
(732) KÓD Mûszaki és Kereskedelmi Kft., Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 182.982 (151) 2005.12.08.
(210) M 03 04769 (220) 2003.11.12.
(732) Cavern Italgyártó Rt., Izsák (HU)

(541) GEORGE SAND
(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, a sörök kivételével.

(111) 182.983 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01191 (220) 2004.03.17.
(732) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 182.985 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01130 (220) 2004.03.12.
(732) Legs Line Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Molnár Erika ügyvéd, Dr. Molnár Erika Erzsébet Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.986 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00956 (220) 2004.03.03.
(732) NetViz LLC, Gaithersburg, Maryland (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NETVIZ
(511) 9 Hálózatok tervezésére, ábrázolására és dokumentációjára

szolgáló számítógépes szoftver.
42 Számítógépes konzultációs szolgáltatások.

(111) 182.993 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01061 (220) 2004.03.09.
(732) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) ADVACADE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 182.994 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01055 (220) 2004.03.09.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas (US)
(740) dr. Kajtár Géza, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FOREVER LIVING PRODUCTS
(511) 3 Mosószerek és más mosóanyagok; tisztító,- fényesítõ-,-

zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek; eszencia-
olajok; kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti, állatorvosi, és egészségügyi (higiénikus)
termékek; diétás termékek gyermekek és betegek részére; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; gyomok és kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények.
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30 Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt
és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok; méz, melasszi-
rup; élesztõ, kelesztõporok; só, mustár, bors, ecet, mártások fû-
szerek; jég.
32 Sör, világos vagy porter; ásványvizek és szénsavas vizek,
valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(111) 182.995 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01470 (220) 2004.03.31.
(732) Rósenberg Ádám, Gödöllõ (HU)

(541) CRAZYGARDEN
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 182.996 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01251 (220) 2004.03.19.
(732) SEAT, S.A., Barcelona (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SEAT Eredeti Alkatrészek
(511) 12 Szárazföldi jármûvek, tengelykapcsolók és átviteli egysé-

gek, csakúgy mint szárazföldi jármûvek egyéb részei, egységei és
pótalkatrészei, melyek nem tartoznak más osztályokba; szárazföl-
di, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 182.997 (151) 2005.12.08.
(210) M 03 05562 (220) 2003.12.19.
(732) V.I.P.T. Személyszállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Egyéni Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A légiutasok földi szállítója
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 182.998 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00551 (220) 2004.02.09.
(732) Bedeco Italporgyártó és Forgalmazó Kft., Zirc (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) BEDECO
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú italok, kakaópor, kávé, capuccino, kávé-

alapú italok, kávéaromák, kávéporok, különösen ezen termékek
instant készítményei; tea, csokoládé; fagylalt; jégkrém, jégkrém-
por.

(111) 182.999 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01465 (220) 2004.03.31.
(732) H+D Élelmiszeripari Kft., Mór (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER

Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek, üdítõitalok, szörpök,
szirupok, aromák italok elõállításához.

(111) 183.000 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00702 (220) 2004.02.18.
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

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

Budapest

(541) TALENDO
(511) 5 Gombaölõ szerek (fungicidek) mezõgazdaságban történõ

használatra.

(111) 183.001 (151) 2005.12.08.
(210) M 03 04575 (220) 2003.10.31.
(732) Sparta, Achille Filippo, Budapest (HU)
(740) dr. Nádas Gábor ügyvéd, Nádas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AKAMA
(511) 9 Mûsorral ellátott adathordozók; hangszórók, hangátviteli

készülékek.
15 Hangszerek.
28 Játékok, testnevelési és sportcikkek.
35 Reklámozás, hirdetés.
41 Szórakoztatás, zenekari szolgáltatás; kiadó; hangstúdió;
mûsorszervezés.
43 Vendéglátóhelyek.

(111) 183.002 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01250 (220) 2004.03.19.
(732) GOLDMARK ’03 Innovációs Mûhely Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Ipari elemzõ és kutatási szolgáltatások (divatmarketing).

(111) 183.003 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00895 (220) 2004.02.27.
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), El Segundo, California állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PRINCESS ALEXA
(511) 28 Játék és sportcikkek, játékok és játékszerek; babák, babaru-

hák és babakellékek; bababútor; babaházak; baba játékkészletek,
babaruhák, babahordozók; babaágyak; baba etetõszékek; baba-
bölcsõk; játék babakocsik; játékállatok; porcelánbabák; papírba-
bák; babatáskák; játéksátrak; játékházak; actionfigurák és hozzá-
tartozó kellékek; plüssjátékok; léggömbök; fürdõkádjátékok; lo-
vaglós játékok; játékautók; rádióvezérlésû játékautók; repülõ ko-
rongok; elektronikus kézijátékok; táblán játszott társasjátékhoz
játékegységek, kártyajáték, manipulációs játék, társasjáték és ak-
ciós típusú céltáblajáték; külön álló videokimeneti játékgépek; ki-
rakós és manipulációs játékok (puzzle); papírálarcok; gördesz-
kák; korcsolyák; egysoros görkorcsolya; vizet spirccelõ játékok;
labdák, mégpedig játszótéri labdák, futball-labdák; baseball-lab-
dák, kosárlabdák; vízi labdajátékok; szörfdeszkák; úszószem-
üveg; játék úszómedencék; úszódeszkák rekreációs célra; úszó-
uszonyok; játék sütõ- és fõzõedény-áruk; játékpadok; játék hó-
gömbök; karácsonyfadíszek; gyerekjáték kozmetikumok; játék-
szerek; plüssállatok; kitömött játékállatok; játékrollerek; játékdo-
bozok; ügyességi és logikai játékok; babzsákok; építõjátékok; va-
rázspálcák; zenedobozjátékok; buborékkészítõ pálca- és oldat-
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készlet; mozgó játékok; ugrókötelek; játéksárkányok; zenejáté-
kok; bábuk; yo-yók; partyjátékok; rajzoló játékok; homokozó
játékok és készletek; beszélõ játékok; kültéri játékfelszerelések,
érmebedobással mûködõ videojátékok, mûanyag játékkarikák,
forgók.

(111) 183.004 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00896 (220) 2004.02.27.
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), El Segundo, California állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BECKY
(511) 28 Játék és sportcikkek, játékok és játékszerek; babák, babaru-

hák és babakellékek; bababútor; babaházak; baba játékkészletek,
babaruhák, babahordozók; babaágyak; baba etetõszékek; baba-
bölcsök; játék babakocsik; játékállatok; porcelánbabák; papírba-
bák; babatáskák; játéksátrak; játékházak; actionfigurák és hozzá-
tartozó kellékek; plüssjátékok; léggömbök; fürdõkádjátékok; lo-
vaglós játékok; játékautók; rádióvezérlésû játékautók; repülõ ko-
rongok; elektronikus kézijátékok; táblán játszott társasjátékhoz
játékegységek, kártyajáték, manipulációs játék, társasjáték és ak-
ciós típusú céltáblajáték; külön álló videokimeneti játékgépek; ki-
rakós és manipulációs játékok (puzzle); papírálarcok; gördesz-
kák; korcsolyák; egysoros görkorcsolya; vizet spriccelõ játékok;
labdák, mégpedig játszótéri labdák, futball-labdák; baseball-lab-
dák, kosárlabdák; vízi labdajátékok; szörfdeszkák; úszószem-
üveg; játék úszómedencék; úszódeszkák rekreációs célra; úszó-
uszonyok; játék sütõ- és fõzõedény-áruk; játékpadok; játék hó-
gömbök; karácsonyfadíszek; gyerekjáték kozmetikumok; játék-
szerek; plüssállatok; kitömött játékállatok; játékrollerek; ügyes-
ségi és logikai játékok; babzsákok; építõjátékok; varázspálcák;
zenedobozjátékok; buborékkészítõ pálca- és oldatkészlet; mozgó
játékok; ugrókötelek; játéksárkányok; zenejátékok; bábuk; yo-
yók; partyjátékok; rajzoló játékok; homokozó játékok és készle-
tek; beszélõ játékok; kültéri játékfelszerelések, érmebedobással
mûködõ videojátékok, mûanyag játékkarikák, forgók.

(111) 183.005 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01241 (220) 2004.03.19.
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Harpic Vajon a Te WC-d mit mesélne rólad?
(511) 3 Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- vagy

csiszolószerek; készítmények lefolyók és mosogatók tisztítására;
mosószerek; fertõtlenítõ hatású mosószerek; fertõtlenítõ hatású
tisztítószerek; vízkõeltávolító szerek; rozsdaeltávolító termékek;
háztartási rendeltetésû mész- és más kõlerakódás-eltávolító ter-
mékek; szappanok; folttisztító szerek; szennyezõdés foltok kép-
zõdését és vízkõ lerakódását megelõzõ hatású tisztító anyagok és
készítmények.
5 Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ
hatású készítmények; felületek letörlésére szolgáló fertõtlenítõ
hatású oldatok; háztartási, higiéniai vagy egészségügyi rendelte-
tésû fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ hatóanyagok és fertõtlenítõ
tulajdonságú készítmények; csíraölõ készítmények; légfrissítõ
vagy légtisztító készítmények vagy anyagok; gombaölõ szerek;
egészségügyi fertõtlenítõ, légfrissítõ és légtisztító készítmények
vagy anyagok; gombaölõ szerek; egészségügyi fertõtlenítõ lég-
frissítõ és légtisztító vagy gombaölõ hatású készítmények vagy
anyagok.

(111) 183.006 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00548 (220) 2004.02.09.
(732) Telefound Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 183.007 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01247 (220) 2004.03.19.
(732) Illés Média International, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, kompótok, tojá-
sok, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, cukor, rizs, lisztek, más gabonakészítmények, ke-
nyér, péksütemény, méz, mustár, ecet, fûszerek, fûszeres mártá-
sok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; reklámügynökségek és szolgáltatások
szolgáltatásai úgymint prospektusok terjesztése; segítségnyújtás
kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében; segít-
ségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek vagy
kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint olyan reklám-
ügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyil-
vánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések ter-
jesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szol-
gáltatás tekintetében.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.

(111) 183.008 (151) 2005.12.08.
(210) M 03 02358 (220) 2003.06.02.
(732) Monor Telefon Társaság Rt., Örkény (HU)
(740) dr. Simon Attila ügyvéd, Dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 183.009 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01469 (220) 2004.03.31.
(732) Exman Automotive Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármû és jármûalkatrészek.

(111) 183.010 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00688 (220) 2004.02.18.
(732) Human Telex Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális és szórakoztató farsangi rendezvény
szervezése.

(111) 183.011 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01234 (220) 2004.03.19.
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd ügyvéd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezen anya-
gokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba; tömítõ-, bélelõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült
hajlékony csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült csövek; aszfalt,
szurok és bitumen; hordozható nem fémbõl készült hajlékony
csövek.

(111) 183.012 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01059 (220) 2004.03.09.
(732) KINKY Gyártó és Kereskedõ Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Pálinkó Ilona ügyvéd, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(111) 183.013 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01053 (220) 2004.03.09.
(732) Sonex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zalai Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Filmgyártás; digitális képfelvételezés; szövegek kiadása;
videofilmgyártás; videofilmezés.

(111) 183.014 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 01048 (220) 2004.04.23.
(732) BRAVOTech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Balázs Imre ügyvéd, Dr. Balázs Imre Ügyvédi Iroda,

Békéscsaba

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
15 Hangszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 183.015 (151) 2005.12.08.
(210) M 04 00550 (220) 2004.02.09.
(732) Lambda-Com Mûszaki Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy 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; számítógépek, adatfeldolgozó
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berendezések és számítógépek; adatfeldolgozó készülékek; ajtó-
nyitó szerkezetek, elektromos; ampermérõk; antennák; anyagok
elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); automatikus forgó-
ajtók; automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); áram-
egyenirányítók;(áramkör) megszakítók; bekapcsolók, zárókap-
csolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; benzinszintjelzõk;
betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztóké-
szülékek; biztonsági felszerelések (a jármûülések és a sportfelsze-
relések részére készültek kivételével); biztonsági készülékek a
vasúti közlekedéshez; biztosítékok (olvadó); chipek (integrált
áramkörök); csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozó
dobozok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások,
kötések (elektromos); csatolók (informatika); csengõk (riasztóbe-
rendezések); detektorok, elektronikus jeladók; ellenõrzõ berende-
zések, elektromos; ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati hasz-
nálatra; érintkezõk, elektromos; felmérõ eszközök (geodézia);
felügyeleti mûszerek, elektromos; geodéziai mûszerek és készü-
lékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülékek; hangfel-
vételhordozók; hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmér-
séklet-szabályozó készülékek; hõmérsékletjelzõk; idõregisztráló
készülékek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); kap-
csolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos; kábelek,
elektromos; kilométerszámlálók jármûvekhez; kronográfok (idõ-
tartamregisztráló készülékek); magnetofonfej-tisztító szalagok;
mágnesek; mágneskártyák; megfigyelõ mûszerek; mérõberende-
zések, mérõmûszerek; mikroprocesszorok; modemek; mûholdak,
mesterséges holdak tudományos használatra; olvasóegységek (in-
formatikai); processzorok (központi adatfeldolgozó egységek);
rádiótelefon-készülékek; relék, elektromos; riasztók; savsûrûség-
mérõk; scannerek, optikai letapogatók (informatika); sebesség-
ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók; számítógé-
pek; személyazonosító kártyák mágneses; szoftverek (rögzített);
tachométerek; távirányító készûlékek; vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektro-
mos; voltmérõk; jármûkövetõ berendezés; útvonal-regisztráló
egység.
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; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; kutatás és fejlesztés
(mások részére); minõségellenõrzés; mûszaki kutatás; mûszaki
szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; szak-
vélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számító-
gépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számító-
gépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítá-
sa; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszer-
elemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számító-
gépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsíté-
se; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programo-
zás; számítógépszoftver fenntartása; szellemitulajdon-licencek
adása; szerzõi jogok kezelése.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdések-
ben.

(111) 183.016 (151) 2005.12.09.
(210) M 04 01743 (220) 2004.04.16.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) C I P E R D I L
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

gyészeti készítmények emberi és állatgyógyászati használatra,
vegyi termékek a gyógyászat és higiénia céljaira.

(111) 183.017
(210) M 02 04481 (220) 2002.10.02.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA-CREAM
(511) 3 Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;

szövetkikészítõ készítmények; fehérítõkészítmények; tisztító-,
fényesítõ, súroló- és csiszolókészítmények; edény mosogatáshoz
használt készítmények; szappanok; dezodorok személyi haszná-
latra; kézmosó szerek; tisztító és fényesítõ készítményekkel és
anyagokkal átitatott kendõk.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; férgek, ro-
varok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; fungi-
cidek, germicidek; baktericid készítmények; parazitaölõ készít-
mények; algaölõ szerek; inszekticidek; gyomirtó szerek; dezodo-
rok kivéve személyi használatra szolgáló készítményeket; légfris-
sítõ készítmények; férgeket elriasztó szerek.
21 Nem elektromos készülékek és anyagok tisztítási célokra;
tisztító, portalanító és fényesítõ ruhák, tisztító, portalanító és fé-
nyesítõ készítménnyel átitatott kendõk; adagoló készülékek; ke-
fék; súroló vagy tisztító célokat szolgáló lapkák; szivacsok és ki-
csavarható ruhák; csapdák; férgek befogására, ûzésére, elfogására
vagy pusztítására szolgáló készülékek, továbbá rovarok és ártal-
mas állatok ellen használt készülékek.

(111) 183.018
(210) M 03 01984 (220) 2003.05.12.
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

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

(541) CAFÉ COLA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

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

(111) 183.020 (151) 2005.12.12.
(210) M 03 05388 (220) 2003.12.09.
(732) Schillingné Horváth Ágota, Szentendre (HU);

Schilling Antal, Szentendre (HU);
Schilling Dániel, Szentendre (HU);
Schilling Péter, Szentendre (HU)

(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) KVARK
(511) 20 Kampók, fogasok, rögzítõkapcsok, csipeszek, tálcák.

21 Asztalnemûk, nem nemesfémbõl; háztartási eszközök, nem
nemesfémbõl; konyhai eszközök, nem nemesfémbõl; bögrék;
fogkefetartók, wc-papír-tartók; szalvétatartók, piknikes edény-
készletek.
35 Vendéglátó-ipari cikkekkel való kereskedés.
43 Vendéglátó-ipari rendezvények szervezése.

(111) 183.021 (151) 2005.12.12.
(210) M 04 01945 (220) 2004.04.29.
(732) R&R PAPÍR Író-, nyomó-, másolópapir, író- és

irodaszerértékesítõ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyombabetûk; klisék.

(111) 183.022 (151) 2005.12.12.
(210) M 04 01951 (220) 2004.04.29.
(732) Szegedi Paprika Rt., Szeged (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ,

BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) SZUPER BÍBOR
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, zöldségek, vetõmagok, friss pap-
rika, paprikapalánta, paprikavetõmag.

(111) 183.025 (151) 2005.12.12.
(210) M 04 01238 (220) 2004.03.19.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Szeszes italok, borok és likõrök.

A rovat 346 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 178.344, 179.211,
179.393, 181.211, 182.161–182.163, 182.257, 182.282, 182.366,
182.369, 182.371, 182.455, 182.517, 182.611, 182.628, 182.644,
182.646, 182.651–182.653, 182.678, 182.679, 182.683–182.775,
182.777–182.790, 182.792–182.795, 182.797, 182.799–182.813,
182.816–182.823, 182.825–182.849, 182.851–182.889, 182.891–
182.897, 182.899–182.983, 182.985, 182.986, 182.993–183.018,
183.020–183.022, 183.025
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