
(210) M 04 02757 (220) 2004.06.18.
(731) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Pulzáló elektromágneses teret kibocsátó készülék terápiás
célokra.

(210) M 04 02813 (220) 2004.06.24.
(731) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02862 (220) 2004.06.28.
(731) Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) Vodafone Mobilhírnök
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.

(210) M 04 02980 (220) 2004.07.07.
(731) VOLK Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és
irhák, utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapál-
cák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 04 02962 (220) 2004.07.07.
(731) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 346.178 2004.05.03. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(554)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, cukorkaáruk, jégfris-
sítõ italokhoz és ételekhez, sörbet (fagylalt), kávé alapú italok,

kakaó és csokoládé alapú italok, tea alapú italok, aromák ita-
lokhoz az illóolajok kivételével, nádcukor szirup, öntetektõl el-
térõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok,
gyömölcsnektárok, szörpök és más eszenciák italok elõállítására,
sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(210) M 04 04197 (220) 2004.10.14.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(541) INNSTADT
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 04 02988 (220) 2004.07.07.
(731) PLUDI KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; világító-, fû-
tõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító- és szellõztetõ- berende-
zések; fürdõszoba-felszerelések és -kiegészítõk; víz-, gáz-, zu-
hanykabinok, zuhanypanelek.

(210) M 04 03004 (220) 2004.07.08.
(731) Sipos Péter, Debrecen (HU); Sándor Zsuzsanna, Debrecen (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagból készült olyan termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák;
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 04 03005 (220) 2004.07.08.
(731) Pannon Beruházó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Épületek nem fémbõl.
42 Építési tervkészítés, építészet.
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(210) M 04 02995 (220) 2004.07.07.
(731) Anhui Forklift Truck Group, Hefei, Anhui (CN)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Villás emelõtargoncák, pótkocsik, villamos jármûvek, ak-
kumulátoros tehergépjármûvek, sebességváltók szárazföldi jár-
mûvekhez, kocsialvázak jármûvekhez.

(210) M 04 02998 (220) 2004.07.07.
(731) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER

Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) WOW
(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt,

kefir és ezek ízesített változatai.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej
alapú pépek.

(210) M 04 03040 (220) 2004.07.12.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(541) EJA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-

lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játék-
kártyák; nyomdabetûk; klisék.

(210) M 04 03041 (220) 2004.07.12.
(731) Papír-Ász Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(541) EJA VISION
(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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.

(210) M 05 00278 (220) 2005.01.20.
(731) Soós Magdolna, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.

(210) M 04 04907 (220) 2004.12.09.
(731) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MB-AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 04 04909 (220) 2004.12.09.
(731) Dala Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 04 01776 (220) 2004.05.20.
(731) REALBA Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és ir-
hák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapál-
cák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivé-
telével); nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03344 (220) 2004.08.04.
(731) Magyar Ház Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; fényképezõgépek, filmkamerák, televíziós
készülékek, hangfelvétel-hordozók, hanglemezek, hangrögzítõ
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szalagok, kompaktlemezek, (audió-videó), videó, videokazetták,
videomagnók, képmagnók, videoszalagok.
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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék; folyóiratok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; újság-elõfizetések intézése (mások
számára).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line ki-
adása, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 04 04906 (220) 2004.12.09.
(731) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MB AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 04 02326 (220) 2004.05.17.
(731) Prospero Könyvei Budapest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Könyvkiadói szolgáltatások.

(210) M 04 04210 (220) 2004.10.14.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(210) M 05 00730 (220) 2005.02.24.
(731) ARC Mûvészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(210) M 04 04569 (220) 2004.11.15.
(731) BtbW Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03373 (220) 2004.08.05.
(731) Reál-Energo Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 37 Építkezések; javítások; valamint szerelési szolgáltatások.
42 Építési terv készítése; építési konzultáció; kutatás és fejlesz-
tési szolgáltatások; szakvélemények készítése mérnöki munkák-
kal kapcsolatban; számítógép-programozás és szoftverfenntartás;
hardver- és szoftverfejlesztés.

(210) M 04 03374 (220) 2004.08.05.
(731) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Mercedes-Benz eredeti alkatrészek
(511) 9 Vezérlõkészülékek (gép)jármûvekhez és motorokhoz; ké-

szülékek és eszközök (gép)jármûvek kormányzásához és irányí-
tásához; elakadásjelzõ háromszögek (gép)jármûvekhez; bizton-
sági övek: szivargyújtók gépkocsikba; riasztóberendezések; ak-
kumulátorok és elemek; üzemanyagcellák; elemtöltõ készülékek;
elektromos lopásgátló riasztók; kijelzõ készülékek (gép)jármû-
vekhez; sebességmérõk/jelzõk; fordulatszámmérõk; vészjelzõ-
lámpák (gép)jármûvekhez; elektromos biztosítók; elektromos re-
lék; feszültségszabályozók (gép)jármûvekhez; iránytûk, navigá-
ciós mûszerek; hang- és képfelvevõ, -átvivõ és -lejátszó készü-
lékek, beleértve antennák, rádiók, televíziókészülékek, telefon-
készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek;
tûzoltó készülékek.
11 Fagymentesítõk (gép)jármûvekhez, ablakfûtés (gép)jármû-
vekhez; légkondicionáló berendezések és fûtések (gép)jármûvek-
hez; (gép)jármûfényszórók és ezek részei; (gép)jármûreflekto-
rok.19

(210) M 04 03375 (220) 2004.08.05.
(731) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

M105

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/2

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordoz-
ható szerkezetek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 03376 (220) 2004.08.05.
(731) John Rich & Sons Investment Holding Company (Delaware

államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; férfi és nõi sportruházat; férfi és nõi felsõ-
ruházat, harisnyák, kötöttáruk és övek; lábbelik; férfi és nõi cipõk;
kalapáruk; férfi és nõi kalapok.

(210) M 04 03378 (220) 2004.08.05.
(731) Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Hellaservicepartner
(511) 9 Mechanikusan, elektromosan, hidraulikusan, valamint sûrí-

tett levegõvel mûködõ készülékek fényszórók távolságának sza-
bályozására és irányítására; nyomást ellenõrzõ eszközök; motor
sebességét ellenõrzõ és szabályozó eszközök; szenzorok; fény-
erõsséget szabályozó egységek; izzókat ellenõrzõ eszközök; fé-
kek ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egységek; csúszás-
gátló-ellenõrzõ egységek; a motor hõmérsékletének ellenõrzésére
és szabályozására szolgáló egységek; az ülések, a kormánykerék
koszorú, valamint a belsõ és külsõ tükrök beállítására szolgáló
elektromos egységek; motorellenõrzõ és szabályozó egységek;
sebességváltómû ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egy-
ségek; szabályozók; feszültségredukáló egységek; illesztékek,
dugók, biztosítékok és biztosítékdobozok; elektromos kábelek;
kábelformák; kábelcsatlakozók; csatlakozó terminálok; cigaret-
tagyújtók; lopásgátló figyelmeztetõ és biztonsági eszközök; biz-
tonsági felszerelések az autó utasai számára, fõként az ezeket fe-
lügyelõ, ellenõrzõ, valamint /ki/kapcsoló eszközök; indító- meg-
szakító egységek; utazási sebesség szabályozására és ellenõr-
zésére szolgáló egységek; központi zár rendszerek; akkumulá-
torok; fõáramköri dobozok; akkumulátor doboz kábelek; por-
szívók; javítómûhely, valamint összeszerelõ felszerelések, fõként
akkumulátortöltõk, egyenirányító készülékek, tranzisztor tápegy-
ségek, fényszórótartó szettek; áram, valamint feszültség mérésére
szolgáló eszközök; gépjármûvek méretének meghatározására szol-
gáló ellenõrzõ eszközök; motort tesztelõ eszközök a motor se-
bességének, a gyújtás idejének, valamint a gyújtásmegszakító szög
és a kompresszió ellenõrzésére; betéthullámkapcsok és tömlõklip-
szek mint mûanyaggal bevont anyagból készült kábelrészek.
11 Világítószerkezetek, fõként elektromos izzók és fényfor-
rások; belsõ lámpák, külsõ lámpák, fényszórós megvilágítók, kézi
lámpák; felszerelések és tartozékok szárazföldi, vízi, valamint
légi jármûvek számára, fõként radiátorok és radiátorrácsok, venti-
látorok és szellõztetõgépek, fûtõ- és légkondicionáló berende-
zések, valamint ezeket szabályozó és ellenõrzõ szerkezetek; fény-
szórók mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, távolsá-
gi/országúti fényszórók és tompított fényszórók, kiegészítõ fény-
szórók, úgy mint különleges távfényszórók és széles sávú
fényszórók, spotlámpák, ködlámpák, tolatólámpák, helyzetjelzõ
lámpák, üzemlámpák, speciális fényszórók, valamint ezek alkat-
részei; lámpák mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, fõként
mennyezetmegvilágító, fali-, olvasó-, hamutartót megvilágító,
csomagtartót megvilágító, kesztyûtartót megvilágító, motort
megvilágító, jelzõ-, figyelmeztetõ- és belsõ világítólámpák; hely-

zetjelzõ, jelzõ-, kontúr-, parkoló-, hátsó, stop-, villogó irányjelzõ,
rendszámtáblát megvilágító lámpák, hátsó ködlámpa, fényvissza-
verõ macskaszemek, valamint ezek kombinációi; lámpa felerõsítõ
eszközök; speciális lámpák, fõként villanó fényjeladók és villogó
irányjelzõ lámpák, ellenõrzõ- lámpák, visszatükrözõdõ figyel-
meztetõ jelzések, kemping- és minden célra használható lámpák;
fûtõrendszerek és gépjármû egyes részeinek eljegesedésének
megelõzésére, úgy mint légáramlást terelõ panelek, porlasztó-
fejek, ablakmosó-folyadék tartályok, szélvédõk, ajtózárak, külsõ
visszapillantó tükrök.19

(210) M 04 03379 (220) 2004.08.05.
(731) ZENESAROK Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Polgárné dr. Mohácsy Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 04 02660 (220) 2004.06.10.
(731) dr. Takács Ildikó Katalin, Budapest (HU)

(541) KABI.NET
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 05 01697 (220) 2005.05.13.
(731) Légrádi Petra, Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 04075 (220) 2004.10.04.
(731) Nagy-Baló András, Budapest (HU)

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

lés, tanítás, oktatás, könyvkiadás, filmgyártás, kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 04 02651 (220) 2004.06.10.
(731) Proper-Three Kft., Martfû (HU)

(546)

(511) 25 Cipõfelsõrész, cipõk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, papu-
csok, szandálok, talpak lábbelihez, tornacipõk.
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(210) M 04 02881 (220) 2004.06.29.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) EXIT MAGAZIN
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(210) M 04 04077 (220) 2004.10.04.
(731) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Közalapítvány, Budapest (HU)

(541) Terror Háza
(511) 41 Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(210) M 04 02191 (220) 2004.05.10.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, tapaszok, seb-
kötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; élõsdi gombákat pusztító anyagok, gyom-
irtó szerek.

(210) M 04 02263 (220) 2004.05.12.
(731) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áru-
minták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisok-
ba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcso-
latban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi
célból; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; pi-
aci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése, reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigye-
lés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti informá-
ciók.
36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák, ingatlanok bérlete;
szállásügynökségek; apartmanok.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egészség-
(védõ) klubok (kondícionálás); elektronikus desktop kiadói te-
vékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemu-
tatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készí-
tése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás
show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szol-
gáltatások (bemutatók kiállítások); show-mûsorok; show-mûso-
rok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek ren-
dezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szép-
ségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyo-
lítása; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, bü-
fék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.

(210) M 04 02251 (220) 2004.05.12.
(731) ROTEBERG Kft., Kõröshegy (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) ROTEBERG
(511) 21 Rágcsálók és egyéb kártékony állatok részére csapdák, egér-

és patkányfogók, rovar- és rágcsálóirtáshoz használatos etetõ-
tálcák, dobozok, mechanikus eszközök.
37 Rágcsálók, rovarok és egyéb kártékony állatok, gyomnövé-
nyek irtása és e szolgáltatás megszervezése.

(210) M 04 02714 (220) 2004.06.16.
(731) HAMEX-95 Bt., Budaörs (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó
tartozékok, gázgyújtók, gázgyújtó tartozékok.

(210) M 04 02718 (220) 2004.06.16.
(731) dr. Lenkei Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. György Péter ügyvéd, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek.
16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).
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32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott sze-
mélyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 04 02194 (220) 2004.05.10.
(731) Kurcsics István, Budapest (HU)
(740) Kurucz Rita, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok;
tápanyagok állatok számára; maláta.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02722 (220) 2004.06.16.
(731) CHEN SHI QING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin ügyvéd, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02730 (220) 2004.06.16.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók szá-
mára, öngyújtók, gyufák.

(210) M 04 02267 (220) 2004.05.12.
(731) Finomvegyszer Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Ákos ügyvéd, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda/Squire,

Sanders & Dempsey L.L.P./, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

(210) M 04 02273 (220) 2004.05.13.
(731) Szabó László, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, gyógyita-
lok, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, ásványvíz gyógyá-
szati használatra, ásványvízsók, fürdõsók gyógyászati haszná-
latra, nátriumsók gyógyászati használatra, biológiai készítmé-
nyek humángyógyászati célra, bõrápoló gyógyszerkészítmények,
kenõcsök gyógyszerészeti használatra, pirulák gyógyszerészeti
használatra, gyógycukor, cukrászati gyógytermékek, enzimek és
enzimkészítmények gyógyászati és állatgyógyászati használatra.
30 Liofilizált zöldségõrlemények, liofilizált gabonaõrlemé-
nyek, szárított zöldségõrlemények, szárított gabonaõrlemények,
gabonakészítmények, árpaliszt tartalmú gabonakészítmények,
búzadara, búzaliszt tartalmú gabonakészítmények, zabliszt tar-
talmú gabonakészítmények, keményítõtartalmú termékek, bab-
liszt tartalmú termékek, burgonyaliszt tartalmú termékek, ku-
koricaliszt tartalmú termékek, mustárliszt tartalmú termékek,
brokkoliliszt tartalmú termékek, szójaliszt tartalmú termékek,
tápiókaliszt tartalmú termékek, zöldségõrlemény tartalmú ter-
mékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok elõ-
állításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas ita-
lokhoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsa-
vas vizek elõállításához, ásványvizek.

(210) M 04 02252 (220) 2004.06.08.
(731) HUNGARO-GASTRO Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Domony (HU)
(740) dr. Kamarás Péter ügyvéd, Dr. Kamarás Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OSTERBÄU
(511) 32 Sörök.

(210) M 04 02253 (220) 2004.06.08.
(731) HUNGARO-GASTRO Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Domony (HU)
(740) dr. Kamarás Péter ügyvéd, Dr. Kamarás Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Becker’s
(511) 32 Sörök.
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(210) M 04 02260 (220) 2004.05.12.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Kanizsai Korona
(511) 32 Sörök.

(210) M 04 02262 (220) 2004.05.12.
(731) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai

CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EXPO XXI.
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áru-

minták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolat-
ban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi cél-
ból; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag nap-
rakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; sza-
badtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing, irodák, ingatlanok bérlete;
szállásügynökségek, apartmanok.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egészség-
(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék, kol-
lokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatása;
fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; golf-
pályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás show-mû-
sorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások (szóra-
koztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (be-
mutatók, kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése
(impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport-
létesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadio-
nok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szer-
vezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi dísz-
letek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, bü-
fék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.

(210) M 04 03245 (220) 2004.07.26.
(731) B+B Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) EL-BI
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, vil-

lamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberen-
dezések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továb-
bítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordo-
zók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és szá-
mítógépek; tûzoltó készülékek.

(210) M 04 03330 (220) 2004.08.03.
(731) Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
(740) Del Viscio Tiziana, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, különösen folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 04 03331 (220) 2004.08.03.
(731) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 04 03332 (220) 2004.08.03.
(731) dr. Kálóczi Attila, Sopron (HU)

(541) CONDROPLUS
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;

diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
29 Hús, hal, húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyü-
mölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 03212 (220) 2004.07.22.
(731) TITÁN-MOTOR Kft., Gyál (HU)

(541) AQUA SIL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anya-

gok-, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fog-
krémek.

(210) M 04 03250 (220) 2004.07.27.
(731) Csontos Gábor, Miskolc (HU)

(541) LOCHNESS
(511) 28 Horgászcikkek, horgászeszközök.

(210) M 04 03251 (220) 2004.07.26.
(731) NextNet Wireless, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
(300) 001053016 1999.01.25. EU
(740) dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NEXTNET
(511) 9 Számítógép hardver és szoftver rádió-adatátvitelhez.

(210) M 04 04760 (220) 2004.11.26.
(731) Palánta Sorsfordító Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
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
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
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(210) M 04 04761 (220) 2004.11.26.
(731) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)

(541) A 1 AUTÓMENTÕ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 04 04762 (220) 2004.11.26.
(731) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)

(541) A1 AUTÓKLUB
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 04 04769 (220) 2004.11.26.
(731) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU); Tóthné Lévai Tímea,

Balatonkenese (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, gyógyteák, für-
dõpárnák, borogatások, fürdõkúrák, egyedi gyógyhatású fito-
terápiás készítmények.
29 Tartósított, szárított gyümölcsök és zöldségek, élelmiszerek
és élelmiszer-kiegészítõk.
30 Teák, étrend-kiegészítõ teák.

(210) M 04 04770 (220) 2004.11.26.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 3 Nem gyógyászati célú készítmények a száj, fogak, torok,
fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõ ké-
szítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító
készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek,
szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõ készítmények
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények,
fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, száj-
spray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztító-
porok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ
kezelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógy-
hatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló ké-
szítmények mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályzókhoz és hi-
dakhoz, ragasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.

(210) M 04 04095 (220) 2004.10.06.
(731) Budapesti Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Péter Pál, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási
vagy finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 04 04096 (220) 2004.10.06.
(731) Európai Építõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsgai Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ötvözeteik, fémszerkezetek anyagai,
nyílászárók és vasalatok, hordozható fémszerkezetek, állványok,
vázszerkezetek, acélszerkezetek, fémbõl készült építési anyagok,
fémáruk, kábelek, huzalok, zsaluzatok.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok, nyílászárók, üvegek,
építkezés céljára szolgáló merev, nem fémbõl készült csövek,
hordozható nem fémbõl készült szerkezetek, állványok, vázszer-
kezetek.
37 Építkezés és javítások.

(210) M 04 04100 (220) 2004.10.06.
(731) ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BELLEPIL
(511) 3 Kozmetikai szerek; szõrtelenítõszerek; krémek, olajok, le-

mosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8 Szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók.

(210) M 04 04101 (220) 2004.10.06.
(731) Game Heaven Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Halásztelek (HU)

(546)

(511) 9 Csak televíziós vevõkészülékekkel együtt használható já-
tékok; CD-ROM- (kompakt) lemezek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus közlemények [letölthetõ]; hangfelvétel-hordo-
zók; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; hangszóródobozok;
hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó ké-
szülékek; hordozható telefonok; indítókábelek motorokhoz; ká-
belek, elektromos; kézi adó-vevõk; kompakt (CD) lemezjátszók;
kompaktlemezek (audio-video); lemezjátszók; lemezmeghajtók
(számítógépekhez); lézerek, nem gyógyászati használatra; mag-
netofonfej-tisztító szalagok; mágneskártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek (informatika); mechanikus cégtáblák,
cégérek; modemek; monitorok (számítógéphardver); monitorok
(számítógépprogramok); optikai adathordozók; optikai cikkek;
optikai készülékek és eszközök; processzorok (központi
adatfeldolgozó egységek); rádió antennatornyok; rádiók jármû-
vekbe; rádiókészülékek; sportszemüvegek; számítógépes játék-
programok; szemellenzõk, szemvédõ ernyõk; személyazonosító
kártyák, mágneses televíziós készülékek; vevõkészülékek
(audio-, video-); védõsisakok; védõsisakok sporthoz; videojá-
ték-kazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyõk; vi-
deomagnók, képmagnók; videoszalagok; videotelefonok.

(210) M 04 04763 (220) 2004.11.26.
(731) Topa Béla Gábor 2/3%, Budapest (HU); Andrási József 1/3%,

Vecsés (HU)

(546)

(511) 21 Állatcsapda.
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(210) M 04 04764 (220) 2004.11.26.
(731) Duna-Liget Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04766 (220) 2004.11.26.
(731) Hungarofest Kht. KultúrPont Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
38 Távközlés.

(210) M 04 04767 (220) 2004.11.26.
(731) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)

(546)

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

(210) M 04 04768 (220) 2004.11.26.
(731) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)

(546)

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

(210) M 04 03038 (220) 2004.07.12.
(731) Fõvárosi Kézmûipari Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok.

(210) M 04 03191 (220) 2004.07.21.
(731) Nyomell Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03085 (220) 2004.07.14.
(731) Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest

(541) SárgaOldalak
(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adat-

bázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás.

(210) M 04 03094 (220) 2004.07.14.
(731) Human Network Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03095 (220) 2004.07.14.
(731) BIT-Hungary Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03206 (220) 2004.07.22.
(731) Varga Olivér, Bonyhád (HU)
(740) dr. Tóth Krisztián, Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 04 03207 (220) 2004.07.22.
(731) Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
(740) dr. S. Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), 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 (mélyhûtött is), fagylaltok; méz, melasz-
szirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet; fûszeres mártások;
fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 04 03208 (220) 2004.07.22.
(731) Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
(740) dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(541) Amanda Smith
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,

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

(210) M 04 03211 (220) 2004.07.22.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek; ezenbelül sajtok, mozzarella típusú saj-
tok.

(210) M 04 03218 (220) 2004.07.22.
(731) Inform Média Kft, Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 04 03229 (220) 2004.07.23.
(731) CHEN LIN PING Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03027 (220) 2004.07.09.
(731) CPC Mode Korlátolt Felelõsségû Társaság, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

(546)

(511) 25 Nõi-, férfi-, gyermekruházati cikkek.

(210) M 04 03336 (220) 2004.08.03.
(731) RIPCA-VGSZ Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) CASTROL MINTABOLT
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különös tekintettel in-
formációk internetes megjelenítésére, internetes kereskedelemre.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különös tekintettel
kenéstechnika-tanácsadásra.

(210) M 04 03341 (220) 2004.08.04.
(731) Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kecskeméti János ügyvéd, Gajdár, Szabó és Kecskeméti

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
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és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 04 03354 (220) 2004.08.05.
(731) dr. Tárkányi Zsolt Tibor, Budapest (HU); Beláz Zsolt,

Budapest (HU); Gesch Gábor, Budapest (HU)

(541) BioTherapy Natural Magic
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 04 03275 (220) 2004.07.28.
(731) Futó Dániel, Budapest (HU); Molnár Csaba, Budapest (HU);

Tóth András, Sopron (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítási, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlan-
ügyletek.

(210) M 04 03214 (220) 2004.07.22.
(731) Ottogi Corporation, Anyang City, Kyonggi-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Mung bab, mogyoró, borsó, vörös bab, fehér burgonya, édes
burgonya, vörösbors, répa, fokhagyma, retek, káposzta, hagyma,
uborka, paradicsom, petrezselyem, tök, mazsola, kimchi, párolt
gyümölcs, zöldségsaláták, zöldséglevesek, dzsem, gyümölcskon-
zervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, áfonyaszósz, tofu,
gesztenye, körte, alma, fenyõmag, ananász, szõlõ, burgonya-
chips, fácánhús, csirkehús, sertéshús, marhahús, kacsahús, sertés-
szelet, angolszalonna, virsli, húskonzervek, sonka, hamburger-
hús, kefir, joghurt, tej, sajtok, tejszín, vaj, vajkrém, kínai bazsali-
komolaj, perilla, magolaj, olívaolaj, szezámmagolaj, szójabab-
olaj, pálmamagolaj, napraforgóolaj, fõzõmargarin, margarinok,

makréla, osztriga, makrélacsuka, kis polip, szardella, garnélarák,
lazac, kagyló, marline, tangle, barna hínár, chrollakaktusz, me-
dúza, konzervált haltermékek, üveges haltermékek, hamburger
sült szelet, húsgombóc, grillcsirke, édes és savanyú sertés hús-
gombóc, marhahúsleves, krémleves, erõleves, marhacombcsont-
leves, marhaaprólék-leves, sárgabarackkonzervek.
30 Rizs, burgonyakeményítõ, édesburgonya keményítõ, búza-
liszt, rizsliszt, tápiókaliszt, sütõliszt, metélt tészta, levesbe való
szárított cérnametélt, dobozos fõtt rizs, ramen, raviolitészta, ma-
karónitészta, cérnametélt, szendvics, spagetti, zabdara, kukori-
capehely, tacos, tészták, pizza, hot dog, sütõpor, élesztõpor, élesz-
tõ, fánk, keksz, nem egészségügyi rágógumi, cukorka, fagylalt,
csokoládé, torták, cukrászsütemények, piték, palacsinták, puding,
kínai zsemle, zsemlemorzsa, szendvicskenyér, piskótakenyér,
hamburgerkenyér, méz, köles lekvár, cukor, rizses cukrászsü-
temények, szójaszósz, vöröspaprikakrém, feketebab krémszósz,
fûszerkeverékek, majonéz, salátaöntetek, szószok, ecet, ketchup,
mustárpor, fahéjpor, vöröspaprika por, szezám fûszerpor, pick
purse por, fokhagyma fûszerpor, vanília, gyömbér fûszerpor,
leves- fûszerek, curry fûszerpor, currykrém, bors fûszerpor, fû-
szersó, konzerválósó, konyhasó, zöld tea, árpatea, ginsengtea,
fekete tea, csokoládés italok, kávé alapú italok, mártások, sütõ-
porkeverékek sütéshez általában, sütõporkeverékek cukrászsü-
teményekhez, sütõporkeverékek csokoládés cukrászsütemények-
hez, keveréksütõporok fánkhoz, mung babliszt, worcestershire
szósz, paradicsomszósz, fokhagymával és hagymával kevert
szósz, étkezési paprikával és hagymával kevert szósz, hússzósz,
tonhallal és tejszínnel kevert szósz, kurkuma, szegfûszeg fõzés-
hez, babérlevél fõzéshez, bazsalikom, kakukkfû, majoranna, zab-
kása, zabkásapor, feketebab szószpor, levespor.

(210) M 04 03215 (220) 2004.07.22.
(731) Ottogi Corporation, Anyang City, Kyonggi-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Mung bab, mogyoró, borsó, vörös bab, fehér burgonya, édes
burgonya, vörösbors, répa, fokhagyma, retek, káposzta, hagyma,
uborka, paradicsom, petrezselyem, tök, mazsola, kimchi, párolt
gyümölcs, zöldségsaláták, zöldséglevesek, dzsem, gyümölcskon-
zervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, áfonyaszósz, tofu,
gesztenye, körte, alma, fenyõmag, ananász, szõlõ, burgonya-
chips, fácánhús, csirkehús, sertéshús, marhahús, kacsahús, sertés-
szelet, angolszalonna, virsli, húskonzervek, sonka, hamburger-
hús, kefir, joghurt, tej, sajtok, tejszín, vaj, vajkrém, kínai bazsali-
komolaj, perilla, magolaj, olívaolaj, szezámmagolaj, szójabab-
olaj, pálmamagolaj, napraforgóolaj, fõzõmargarin, margarinok,
makréla, osztriga, makrélacsuka, kis polip, szardella, garnélarák,
lazac, kagyló, marline, tangle, barna hínár, chrollakaktusz, me-
dúza, konzervált haltermékek, üveges haltermékek, hamburger
sült szelet, húsgombóc, grillcsirke, édes és savanyú sertés hús-
gombóc, marhahúsleves, krémleves, erõleves, marhacombcsont
leves, marhaaprólék-leves, sárgabarackkonzervek.
30 Rizs, burgonyakeményítõ, édesburgonya keményítõ, búza-
liszt, rizsliszt, tápiókaliszt, sütõliszt, metélt tészta, levesbe való
szárított cérnametélt, dobozos fõtt rizs, ramen, raviolitészta, ma-
karónitészta, cérnametélt, szendvics, spagetti, zabdara, kukorica-
pehely, tacos, tészták, pizza, hot dog, sütõpor, élesztõpor, élesztõ,
fánk, keksz, nem egészségügyi rágógumi, cukorka, fagylalt, cso-
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koládé, torták, cukrászsütemények, piték, palacsinták, puding,
kínai zsemle, zsemlemorzsa, szendvicskenyér, piskótakenyér,
hamburgerkenyér, méz, köles lekvár, cukor, rizses cukrászsü-
temények, szójaszósz, vöröspaprikakrém, feketebab krémszósz,
fûszerkeverékek, majonéz, salátaöntetek, szószok, ecet, ketchup,
mustárpor, fahéjpor, vöröspaprikapor, szezám fûszerpor, pick
purse por, fokhagyma fûszerpor, vanília, gyömbér fûszerpor,
leves- fûszerek, curry fûszerpor, currykrém, bors fûszerpor, fû-
szersó, konzerválósó, konyhasó, zöld tea, árpatea, ginsengtea,
fekete tea, csokoládés italok, kávé alapú italok, mártások, sütõ-
porkeverékek sütéshez általában, sütõporkeverékek cukrászsü-
teményekhez, sütõporkeverékek csokoládés cukrászsütemé-
nyekhez, keveréksütõporok fánkhoz, mung babliszt, worcester-
shire szósz, paradicsomszósz, fokhagymával és hagymával kevert
szósz, étkezési paprikával és hagymával kevert szósz, hússzósz,
tonhallal és tejszínnel kevert szósz, kurkuma, szegfûszeg fõ-
zéshez, babérlevél fõzéshez, bazsalikom, kakukkfû, majoranna,
zabkása, zabkásapor, feketebab szószpor, levespor.

(210) M 04 03246 (220) 2004.07.26.
(731) Quality-Design Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU); Q20 Oktatói és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03247 (220) 2004.07.26.
(731) Farkas Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek (újságok,
idõszaki lapok), fényképek, papíripari cikkek, matricák.
25 Ingek, pólók, sapkák, kabátok, ruházati kiegészítõ termékek.

(210) M 04 03329 (220) 2004.08.03.
(731) Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kovácsné dr. Horváth Magdolna, dr. Horváth Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárok; nyomtatványok;
papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; posz-
terek; oktatási eszközök (készülékek kivételével).

35 Árubemutatás; áruminták terjesztése; hirdetési oldalak ké-
szítése; hirdetési hely kölcsönzése; piackutatás; rádiós reklá-
mozás; reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; te-
levíziós reklámozás; kereskedelmi információs ügynökségek;
statisztikai információnyújtás.
38 Elektronikus levelezés, e-mail üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; elektronikus
hirdetõtábla szolgáltatás (távközlés szolgáltatás); üzenetek és ké-
pek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ elõ-
adások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 04 03337 (220) 2004.08.03.
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(541) ÍZBOMBA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,

szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej- és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, ízesített mártások; fûszerek; jég.

(210) M 04 03411 (220) 2004.08.09.
(731) dr. Zoltai Mária 40%, Budapest (HU); dr. Berzsenyi László 40%,

Érd (HU); Hanza Trió Kft. 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcskészítmények,
szörpök más készítmények italokhoz, egyéb alkoholmentes gyü-
mölcsitalok, amelyek hazai és külföldi termelésbõl, hagyomá-
nyos, erdei és alternatív biogazdálkodásból származó valamennyi
gyümölcsféleség.

(210) M 04 03362 (220) 2004.08.05.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
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(210) M 04 03363 (220) 2004.08.05.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.

(210) M 04 03365 (220) 2004.08.05.
(731) Arlyn Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldség-
saláták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sü-
temények torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, két-
szersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek,
malomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák,
quiche, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek,
tavaszi tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-
déglátóipar, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 04 03366 (220) 2004.08.05.
(731) Arlyn Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Guru
(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldség-

saláták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sü-
temények, torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, két-
szersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek,
malomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák,
quiche, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek,
tavaszi tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-
déglátóipar, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 04 03367 (220) 2004.08.05.
(731) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

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

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03369 (220) 2004.08.05.
(731) UD-VI Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Habó Gábor ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mediterrán építõ- és burkolókövek.

(210) M 04 03371 (220) 2004.08.05.
(731) DÉLCELL Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok.

(210) M 04 03267 (220) 2004.07.28.
(731) COMDOTCOM Bt., Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 04 03405 (220) 2004.08.09.
(731) Rozmaring Szövetkezet-Pesthidegkút, Budapest (HU);

Rozmaring Kertészeti és Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok
részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások,
faiskolai szolgáltatások, kertészet, kertmûvelés.

(210) M 04 03300 (220) 2004.07.30.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Tiszta száguldás az alkoholmentes Arany
Ászokkal

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 04 02414 (220) 2004.05.24.
(731) Bell Star Budapest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikk, cipõ, kalapáru; dzsekik; felsõruházat; hur-
kolt, kötöttáruk; ingek, ingblúzok; kabátok; kosztümök; mellé-
nyek; pelerinek; pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák, sálak; sport-
trikók; strandruhák; szoknyák; szõrmék; térdnadrágok; övek; kö-
töttáruk; nõi ruhák; nadrágok; munkaruhák.

(210) M 04 02415 (220) 2004.05.24.
(731) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

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

(541) SZENTKIRÁLYI KÉK ARANY
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes

italok.

(210) M 04 02416 (220) 2004.05.24.
(731) ANATON Kft., Budaörs (HU)

(541) FLAMINGO -ARIEL BLACK
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03335 (220) 2004.08.03.
(731) dr. Nagy Balázs, Békéscsaba (HU); Székely Dániel,

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

(541) GEROhostel
(511) 43 Nyugdíjasotthonok, bárok, étkezdék, éttermek, gyorsétter-

mek, önkiszolgáló éttermek, kantinok, büfék, kávéházak, hely-
foglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, szálláshelyek le-
foglalása, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, motelok,
panziók, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülõtáborok
szolgáltatásai, vendéglátóipar, rendezvényekhez termek kölcsön-
zése, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
kórházi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet,
pszichológus szolgáltatásai, betegápolási szolgáltatások, fizi(k)o-
terápia, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyítás hátge-
rincmasszázzsal, klinikák, orvosi klinikák, otthonok lábadozók
utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok, fodrászszalo-
nok, hajbeültetés, manikûrszolgáltatások, masszázs, optikusok
szolgáltatásai, közfürdõk higiéniás célokra, török fürdõk, egész-
ségügyi berendezések kölcsönzése, tetoválás, virágkötészet.

(210) M 04 02575 (220) 2004.06.04.
(731) Gold Machines Kft., Veszprém-Kádárta (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

(210) M 04 03417 (220) 2004.08.09.
(731) CATHARSIS EURÓPA Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari
termékek, fém tömegcikkek; antennahuzalok; kábelcsatlakozók
fémbõl (nem elektromos); kábelsaruk/kábelszorítók fémbõl.
9 Anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);
csatlakozók, konnektorok; kábelek, elektromos.

(210) M 04 03418 (220) 2004.08.09.
(731) BENQ Corporation, Gueishan, Taoyuan (TW)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; digitális személyi asszisztens; számítógép-
monitorok; monitorok, vetítõk; LCD, plazmamonitorok; szemé-
lyi számítógépek; notebookok; televíziókészülékek; sétálómag-
nók; LCD televíziókészülékek; elektromos határidõnaplók; kézi
számítógépek; hátsó vetítésû televíziók, projektorok; videomag-
nók, képmagnók; videovetítõ gépek; LCD vetítõgépek; hordoz-
ható számítógépek.

(210) M 04 02587 (220) 2004.06.04.
(731) Video Delikát Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOM & SHERRY
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok.

(210) M 04 04225 (220) 2004.10.18.
(731) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 01555 (220) 2004.05.21.
(731) Yu Hua, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Gumicsizma, T-shirt, teniszpóló, pulóver, zokni, cipõ,
napellenzõ, dzseki, sapkák (baseball, nap).
28 Horgászcikk, horgászbot, horgászdamil, horgászorsó,
horgászbottartó, kapásjelzõ, mûcsali, merítõháló, horgászszék.
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(210) M 04 03873 (220) 2004.09.16.
(731) D’ACCORD PR. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Gálamérkõzés-sorozat Magyarország nagyvárosaiban a ma-
gyar férfivízilabda-válogatott tagjaival, mérkõzésenként egyéb
kiegészítõ programokkal.

(210) M 04 03896 (220) 2004.09.20.
(731) Gergõ János, Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest

(541) ROCKWELL
(511) 19 Beton.

36 Ingatlanforgalmazás.
37 Építkezés.

(210) M 04 03897 (220) 2004.09.20.
(731) LIMIT-WEAR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Norbert ügyvéd, Dr. Varga Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VIOLA SANTI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03900 (220) 2004.09.20.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással 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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.

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-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03902 (220) 2004.09.20.
(731) SOLSTAR Kft., Budapest (HU)

(541) SOURCE
(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 és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 04 03903 (220) 2004.09.20.
(731) Aranybirtok Kft., Budapest (HU)

(541) Harczosok Bora
(511) 33 Borok.

(210) M 04 03905 (220) 2004.09.20.
(731) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,

Tordas (HU)

(546)

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

(210) M 04 04228 (220) 2004.10.18.
(731) LUXURIATE Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04234 (220) 2004.10.18.
(731) HELION Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hulladék-nyilvántartási adatszolgáltató számítógépes program.
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(210) M 04 03925 (220) 2004.09.22.
(731) SIROKI Tanácsadó Kereskedõ Szolgáltató Betéti Társaság,

Miskolc (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tûz elleni védõruházatok; tûz elleni védõtakarók; tûzjelzõ
készülékek; tûzoltó csákányok; tûzoltó fecskendõk; tûzoltó ha-
jók; tûzoltó készülékek; tûzvédelmi fúvókák; tûzvédelmi öltö-
zékek.

(210) M 04 04229 (220) 2004.10.18.
(731) Chen Cai Li, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

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

(210) M 04 04230 (220) 2004.10.18.
(731) Chen Cai Li, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04102 (220) 2004.10.06.
(731) AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ

Kft., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 04 03973 (220) 2004.09.27.
(731) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos porszívók, porzsákok; háztartási mosógépek;
elektromos mosogatógépek.

(210) M 04 03974 (220) 2004.09.27.
(731) Bristol-Myers Squibb Pharma Company (Delaware állam

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

Budapest

(541) DEFINITY
(511) 5 Gyógyászati képfeldolgozás és kontrasztanyag nevezetesen

reagens; diagnosztikai készítmények gyógyászati célra; diag-
nosztikai képfeldolgozó vegyszer; radio gyógyszervegyészeti
képfeldolgozó ágens; kontrasztanyag gyógyászati képfeldolgo-
zásra.

(210) M 04 03979 (220) 2004.09.28.
(731) Felsõoktatás-Szolgáltató Kht., Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 04015 (220) 2004.09.30.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 04 04017 (220) 2004.09.30.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi

Iroda, Ajka

(541) SZENT MARGIT
(511) 33 Bor.

(210) M 04 04018 (220) 2004.09.30.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi

Iroda, Ajka

(541) SZENT ILONA
(511) 33 Bor.

(210) M 04 04019 (220) 2004.09.30.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi

Iroda, Ajka

(541) KÕKONYHA
(511) 33 Bor.

(210) M 04 04020 (220) 2004.09.30.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi

Iroda, Ajka

(541) ARANYDOMB
(511) 33 Bor.
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(210) M 04 01915 (220) 2004.06.04.
(731) KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)
(740) dr. Rátkai Ferenc ügyvéd, 5. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.

(210) M 04 02265 (220) 2004.05.12.
(731) I.D.C. Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegyiroda Kft., Budapest

(541) BOMBI
(511) 30 Cukrászsütemények és pékáruk, édességek, cukorkák, kara-

mellák, bonbonok, csokoládé, csokoládékészítmények, aprósü-
temények, száraz sütemények, kétszersültek, kekszek, piskóták,
sós kekszek, puszedlik, ostyák, rágógumik.

(210) M 04 02759 (220) 2004.06.18.
(731) TIARA-TREND Kft., Budakalász (HU)

(546)

(511) 24 Spanyolországi, barcelonai eredetû textíliák és textiláruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Spanyolországi, barcelonai eredetû ruházati cikkek.

(210) M 04 04029 (220) 2004.09.30.
(731) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Rt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõ- táplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(210) M 04 04030 (220) 2004.09.30.
(731) Tóth Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FRONTOSA MOTOR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

(210) M 04 04032 (220) 2004.09.30.
(731) Fórián Zsolt, Hajdúhadház (HU); Fórián Albert,

Hajdúhadház (HU)

(541) ALFI
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

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

(210) M 04 04034 (220) 2004.09.30.
(731) BOKY Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04035 (220) 2004.09.30.
(731) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RiverLoft
(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-

nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, épít-
mények lebontása.

(210) M 04 04036 (220) 2004.09.30.
(731) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, épít-
mények lebontása.

(210) M 04 04037 (220) 2004.09.30.
(731) Pécsi Sörfõzde Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.
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(210) M 04 02850 (220) 2004.06.28.
(731) RADEON Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rokonai Balázs ügyvéd, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ENIGMA
(511) 41 Bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, éjszakai klubok,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), show-mûsorok,
szórakoztatás, zenekarok szolgáltatásai.

(210) M 04 04231 (220) 2004.10.18.
(731) „UNIWEB„ Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;
számítógépszoftver fenntartása.

(210) M 04 04235 (220) 2004.10.18.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(546)

(511) 30 Bombonok (cukorkák), cukor, cukoráruk, csokoládé, cso-
koládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák, fondan, cseresznyés
csokoládé.

(210) M 04 04236 (220) 2004.10.18.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(546)

(511) 30 Bonbonok (cukorkák), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, cso-
koládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák,fondan, cseresznyés
csokoládé.

(210) M 04 04242 (220) 2004.10.18.
(731) Soós Krisztián, Budapest (HU)

(541) BIG FAT GREEK EATING
(511) 43 Vendéglátás; élelmezés.

(210) M 04 04245 (220) 2004.10.18.
(731) F-TEXIM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Tímea ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04248 (220) 2004.10.18.
(731) Otthon Trade Kft., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 04 04249 (220) 2004.10.18.
(731) Q Force Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04252 (220) 2004.10.18.
(731) MY-STREET Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) POTE-MIX
(511) 5 Gyógynövényekbõl készült tabletta.

(210) M 04 02887 (220) 2004.06.29.
(731) Budapest Fõváros XVII.ker Önkormányzat Egészségügyi

Szolgálat Egészségnevelés, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.
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(210) M 04 02911 (220) 2004.07.02.
(731) Kálmánné Kaán Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04232 (220) 2004.10.18.
(731) Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás.

(210) M 04 04253 (220) 2004.10.18.
(731) 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) LET’S GO
(511) 16 Eldobható papír és/vagy cellulóz anyagú pelenkák.

(210) M 04 04278 (220) 2004.10.20.
(731) EMAKS Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; ingek; pólók; nadrágok; kosztümök; kabá-
tok; fürdõruhák; dzsekik; kalapáruk; sapkák; cipõk; övek; pa-
pucsok; sportcipõk; sálak; pizsamák; mellények; blúzok; sortok;
melltartók; alsónemûk; nyakkendõk.

(210) M 04 04279 (220) 2004.10.20.
(731) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04280 (220) 2004.10.20.
(731) Manifest Abundance Ltd., Derby (GB)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
kompaktlemezek; videokazetták; lézer videolemezek; digitális
videolemezek; digitális hajlékonylemezek; mozifilmek; automa-
ta elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és készülékek;
kompaktlemez- lejátszók; kompaktlemez-felvevõk; DVD-leját-
szók, DVD-felvevõk; videokazetta-felvevõk, magnókazetta-le-
játszók; magnókazetta-felvevõk; MP3-lejátszók; MP3-felvevõk;
számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépes
szoftver; számítógépes hardver; számítógép-billentyûzetek; szá-
mítógép-monitorok; számítógépes lemezmeghajtók; modemek;
nyomtatók; számítógépekhez egerek; egérpadok; csukló- és kar-
tartó padok számítógépekkel való használatra; digitális személyi
asszisztensek; hordozható telekommunikációs közvetlen üzenet-
váltó eszközök; személyhívók; kézi adó-vevõk; telefonok; tarto-
zékok mobiltelefonokhoz; digitális kamerák; videokamerák; rá-
diók; televíziók; GPS (globális pozicionáló rendszerek); csip-
kártyák; mobiltelefonok; házimozi berendezések; DVD-k,
VHS-k, CD-k, CD-ROM-ok, elektronikus szórakoztatóeszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozi-
filmek gyártása, bemutatása, kölcsönzése; televízió- és rádió-
programok gyártása, bemutatása, kölcsönzése; hang- és video-
felvételek gyártása, bemutatása, kölcsönzése; CD-k, VHS-k,
DVD-k, csipkártyák kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos
tájékoztatás; szórakoztató show-k és interaktív programok gyár-
tása televízión, kábelen, mûholdon, audio- és videohordozón,
kazettán, lézerlemezen, számítógépes lemezen és elektronikus
módon történõ forgalmazásra; élõ elõadások bemutatása; színházi
produkciók.
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(210) M 04 04281 (220) 2004.10.20.
(731) Csáng Trade Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Illóolajok; füstölõk; illatosítók.

(210) M 04 04287 (220) 2004.10.20.
(731) ECOLUB KISS KFT., Nagykanizsa (HU)

(541) a hallhatatlan motorért
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (bele-

értve a motorbenzineket) motorolaj.

(210) M 04 04289 (220) 2004.10.20.
(731) Han Club Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízvezetékek és egészségügyi berendezések és felszere-
lések; csövek, ezek részei és tartozékai vízszerelvények, víz-
vezeték felszerelések, vízelosztó felszerelések, szelepek.

(210) M 04 04290 (220) 2004.10.20.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi adalékok gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és
adalékanyagok teljesítményének javítására.
4 Gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és adalékanyagok.

(210) M 04 03450 (220) 2004.08.12.
(731) BVfon Telekommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sándor Sz. Zsolt, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Mobil(celluláris) telefon-összeköttetés, távközlési beszél-
getésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, telefon-összekötte-
tés, telefon-szolgáltatások.

(210) M 04 03457 (220) 2004.08.12.
(731) SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelõ, Feldolgozó és

értékesítõ Kft., Pilisszentiván (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 04 03032 (220) 2004.07.12.
(731) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) Egy okos választás
(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathor-
dozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(210) M 04 03082 (220) 2004.07.14.
(731) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, kakaó, kakaós termékek,
cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(210) M 04 03083 (220) 2004.07.14.
(731) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós ter-
mékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(210) M 04 03084 (220) 2004.07.14.
(731) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós ter-
mékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
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(210) M 04 03529 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03530 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03531 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03532 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03533 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03534 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03535 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03536 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03537 (220) 2004.08.19.
(731) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(210) M 04 03538 (220) 2004.08.19.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, különösen a tésztafélék.
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(210) M 04 03539 (220) 2004.08.19.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PASTA FANTASIA
(511) 30 Gabonakészítmények, különösen a tésztafélék.

(210) M 04 03542 (220) 2004.08.19.
(731) HOME LIGHT CENTER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Izsák Orsolya ügyvéd, Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Világítóberendezések és készülékek; lámpaüvegek; lám-
pák; lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világí-
tásra.

(210) M 04 04070 (220) 2004.10.04.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04071 (220) 2004.10.04.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04072 (220) 2004.10.04.
(731) Citywalker Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Biatorbágy (HU)

(546)

(511) 9 Hangok, képek lejátszására szolgáló készülékek.
41 Kulturális tevékenységek.

(210) M 04 03547 (220) 2004.08.19.
(731) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 04 03548 (220) 2004.08.19.
(731) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés; internetszolgáltatás.

(210) M 04 03549 (220) 2004.08.19.
(731) Pamper Zsolt, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító- és fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorben-
zineket is) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek
világításra.

(210) M 04 03558 (220) 2004.08.23.
(731) Büki József, Sukoró (HU)

(541) ECONOSERVE
(511) 35 Pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan);

pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; piaci tanulmá-
nyok; piackutatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; köl-
csön (finanszírozás); könyvvizsgálat; követelésbehajtási ügynök-
ségek.

(210) M 04 03593 (220) 2004.08.25.
(731) Becsák János, Tata (HU)

(541) INDUCOMP KFT.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozá-
sára vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, göngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 04 04074 (220) 2004.10.04.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) 304 18 470.5/38 2004.04.02. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Croatian Telekom
(511) 9 ELSÕBBSÉGGEL: Elektromos, elektronikus, optikai,

súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti) és oktatóberendezések
és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok,
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képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és
másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.
16 ELSÕBBSÉGGEL: Nyomtatott anyagok, különösen bélyeg-
zett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek
(bútorok kivételével).
35 ELSÕBBSÉGGEL: Reklámozás és üzletvezetés; ELSÕBB-
SÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatok
gyûjtése és nyújtása; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen
adatbázisok futtatása; információ gyûjtése és rendszerezése.
36 ELSÕBBSÉGGEL: Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 ELSÕBBSÉGGEL: Távközlés; a távközlés részére felsze-
relések mûködtetése és bérlete, különösen mûsorszóráshoz és
televíziók számára; ELSÕBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgál-
tatások, nevezetesen hírek gyûjtése és szolgáltatása; adatbázis-
szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ
bérlete; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen információ továb-
bítása.
41 ELSÕBBSÉGGEL: Nevelés; szakmai képzés; szórakozta-
tás; sport- és kulturális események szervezése; könyvek, ma-
gazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ
elektronikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 ELSÕBBSÉGGEL: Adatfeldolgozó programok készítése;
adatbanki szolgáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hoz-
záférési idõ bérlete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok,
hírek és információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó
felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgál-
tatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekom-
munikációs felszerelésekkel kapcsolatosan; ELSÕBBSÉG NÉL-
KÜL: Számítógép-programozási szolgáltatások.

(210) M 04 03630 (220) 2004.08.27.
(731) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(541) SOLVACRYL
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 04 03631 (220) 2004.08.27.
(731) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(541) AQUATRONICS
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 04 03658 (220) 2004.08.31.
(731) Vágyi Jenõ James, Pécs (HU)
(740) dr. Szabó Flóra ügyvéd, Szabó Flóra-Felsõ Pál Ügyvédi Iroda,

Pécs

(546)

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

(210) M 04 03666 (220) 2004.09.01.
(731) Dévényi & Tóth Bõrdíszmûipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József ügyvéd, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JOKER-LEATHER
(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;
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03670 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos-, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcél-
ra, mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, vi-
lágító és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fény-
képek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosú-
rák, vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák,
irodai tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõ ügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprog-
ramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 03675 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprog-
ramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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(210) M 04 03679 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(541) WEBJACK
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgókép filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõ ügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprog-
ramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 03697 (220) 2004.09.03.
(731) Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter ügyvéd, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyersbõrök.
25 Ruházati termékek (beleértve a csizmákat, a cipõket és a
papucsokat is).
35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómû-
sor-utánközlés).
41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómû-
sor-szerkesztés) sport- és kulturális tevékenység; kulturális szol-
gáltatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban
is, egyéb mûvészeti tevékenység.

(210) M 04 03699 (220) 2004.09.03.
(731) Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság, Szeged (HU);

Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kalas Renáta ügyvéd, Kalas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03712 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DIZZY
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

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

(210) M 04 03713 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DELI SWEET
(511) 30 Tésztaáruk és sütemények, cukrászsütemények, különösen

kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.

(210) M 04 03714 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUATICA
(511) 3 Szappanok.

4 Gyertyák, tüzelõanyag, különösen gyújtó grillsütõ és szén
számára.
21 Szivacsok, szivacskendõk.

(210) M 04 03715 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

(210) M 04 03725 (220) 2004.09.03.
(731) SÖLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI, Baspinar-Gaziantep (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, ostyák, kókuszrudak.

(210) M 04 03726 (220) 2004.09.03.
(731) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),

Lucerne 6 (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AQUAFLOR
(511) 5 Vízi kultúrában alkalmazandó állatorvosi antibiotikumok.

(210) M 04 03727 (220) 2004.09.03.
(731) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),

Lucerne 6 (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SLICE
(511) 5 Állatorvosi készítmények tetûfertõzések megelõzésére és

kezelésére vízi kultúrákban.
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(210) M 04 03729 (220) 2004.09.03.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 3 Száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai ké-
szítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás meg-
elõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó zselék, fluor tar-
talmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogtisztító porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó
zselék, fluor tartalmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító
porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmé-
nyek a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágó-
tabletták, fertõtlenítõ hatású tisztító és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; ultrahangos fogászati protézistisztító készülékek; nem
elektromos tisztítóeszközök és tisztítóanyagok; a fent említett
termékekhez szükséges alkatrészek és tartozékok; kefék, tartók és
adagolók.

(210) M 04 03730 (220) 2004.09.03.
(731) PORPHYR Kõburkolat Kereskedõ, Forgalmazó és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok építéshez,
nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; emlékmûvek, nem fém-
bõl; emléktáblák, nem fémbõl; építési homokkõ; építõanyagok,
nem fémbõl; építõkövek; gránit; kavics, murva, sóder; kerámia
burkolóanyagok (fal- és padlóburkoló lapok); burkolási segéd-
anyagok (csempe és járólapragasztó, fugázó); kerítések, nem
fémbõl; kõ; kõfaragványok; kvarc, hegyikristály; lépcsõfokok,
nem fémbõl; lépcsõk, nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak
részei), nem fémbõl; makadám; márvány; mészkõ; mûvészeti
tárgyak kõbõl, betonból vagy márványból; oszlopok, nem fém-
bõl; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémbõl; pala(kõ); palák,
palás kõzetek; párkányok, nem fémbõl; párkányokhoz díszlécek,
nem fémbõl; sírkõ sztélék, nem fémbõl; sírkõlapok, nem fémbõl;
sírkövek; szobrocskák kõbõl, betonból vagy márványból; szob-
rok kõbõl, betonból vagy márványból; terméskõ; tetõburkolatok,
tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tufa;
útburkolatok, nem fémbõl; útburkoló anyagok; útépítési és útbur-
koló anyagok.
35 Árubemutatás; áruminták terjesztése; eladási propaganda
(mások számára); import-export ügynökségek; kereskedelmi in-
formációs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-

sok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügy-
nökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
37 Aszfaltozás; bányamûvelés; építés; építési tárgyú informá-
ciók; falazás (kõmûvesmunka); homokfúvás; kõbányák kiakná-
zása; kõmûvesmunkák; tetõfedõ munkák; útburkolás.

(210) M 04 03735 (220) 2004.09.06.
(731) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) DVD MANIA
(511) 9 Vígjátékokat és drámákat megjelenítõ mozifilmek (film-

színházban játszandó filmek), akciófilmek, kalandfilmek és/vagy
animációs filmek, filmek televízióban történõ sugárzásához, bele-
értve filmvígjátékokat, filmdrámákat, akciófilmeket, kalandfil-
meket és/vagy animációs filmeket; elõre felvett mûsorokat, prog-
ramokat tartalmazó felvételek PVC-szalagokon, audio szalagok,
audio-videoszalagok, audio-videokazetták, audio-videolemezek,
valamint digitális verzatil diszkek, amelyek zenét, vígjátékot,
drámát, akciót ? cselekményeket ?, kalandot és/vagy animációt
jelenítenek meg; sztereó fejhallgatók; elemek; vezeték nélküli
telefonok; kézben tartható és kezelhetõ számológépek (kalkuláto-
rok); audiokazetta és CD-lejátszók; CD-ROM számítógépes-já-
ték lemezek; kézben tartható karaoke lejátszók, telefon és/vagy
rádió személyhívók; vígjátékot, drámát, akciót, kalandot és/vagy
animációt megjelenítõ rövidfilmkazetták, amelyek kézben tartott
és kezelhetõ nézõkével vagy projektorral használhatók; video-
kazetta felvevõk és lejátszók, kompaktlemez lejátszók, digitális
audioszalag felvevõk és lejátszók, elektronikus naptárak, naplók;
rádiók; egéralátétek; szemüvegek, napszemüvegek és ezek tokjai;
audioszalagok és könyvecskék, amelyek egy egységként kerül-
nek eladásra és vígjátékot, drámát, akciót, kalandot, animációt és
zenei információt jelenítenek meg; számítógépi programok, neve-
zetesen, szoftver, amely digitalizált video- és audiomédiát és a
globális számítógépes információs hálózatot köti össze; játék-
felszerelés, amely egy egységként kerül eladásra és társasjáték
típusú számítógépes játékok játszásához való; video és számí-
tógépes játékprogramok; videojáték-kártyák és -kazetták; mobil-
telefon- (cellatelefon) kiegészítõk, nevezetesen kéz nélkül hasz-
nálandó kiegészítõk, mobiltelefon hát- és elõlapok; kódolt mág-
neskártyák, nevezetesen telefonkártyák, hitelkártyák, készpénz-
felvételre szolgáló kártyák, betéti kártyák és mágneses kulcs-
kártyák; és dekorációs mágnesek.

(210) M 04 03742 (220) 2004.09.07.
(731) Avantgarde Group Üzleti Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Sándor 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03759 (220) 2004.09.07.
(731) Balázs József, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, testnevelési és sportcikkek.

(210) M 04 04198 (220) 2004.10.14.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(541) PLATINA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 04 04200 (220) 2004.10.14.
(731) Biró András, Szepetnek (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(541) PÓLÓMESTER
(511) 40 Anyagmegmunkálás; mintanyomás; textilnyomás, textilde-

koráció.

(210) M 04 04201 (220) 2004.10.14.
(731) Dobó György, Érd (HU); Both András, Budapest (HU)

(541) PURA VIDA
(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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04202 (220) 2004.10.14.
(731) Inter Relocation Business Umbrella Magyarországi Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kerékgyártó István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgálta-
tások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 03795 (220) 2004.09.10.
(731) ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

letek.

(210) M 04 03796 (220) 2004.09.10.
(731) ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

letek.

(210) M 04 03797 (220) 2004.09.10.
(731) ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÁLOM SZIGET 2004
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 04 04204 (220) 2004.10.14.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 04208 (220) 2004.10.14.
(731) REALING Ingatlankezelõ és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 04 04371 (220) 2004.10.28.
(731) HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Részvénytársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa ügyvéd, dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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(210) M 04 04373 (220) 2004.10.28.
(731) Szekeres Péter, Váraszó (HU)

(546)

(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(210) M 04 04374 (220) 2004.10.28.
(731) Napkonyha Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 04 04375 (220) 2004.10.28.
(731) Seven Star Kft., Budapest (HU)

(541) REFREE
(511) 25 Ruházati termékek.

(210) M 04 04380 (220) 2004.10.28.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STADAPRESS
(511) 5 Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas
diétás anyagok, csecsemõ tápszerek; ragtapaszok, kötözõanya-
gok; fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féreg-
irtó készítmények; fungicidek, herbicidek.

(210) M 04 04402 (220) 1999.10.08.
(731) The Burton Corporation, Burlington, Vermont (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ANALOG
(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 04 04378 (220) 2004.10.28.
(731) „MASPEX„ Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, azonnal oldódó kávé, vitaminokkal
dúsított kávé, kapucsínó, kakaó, kakó alapú italok, csokoládé,
csokoládé alapú italok, cukorkák, édességek, jégkrémek, fagyasz-
tott joghurtok, sütemények, gabonatermékek.
32 Alkoholmentes italok.

(210) M 05 03533 (220) 2005.11.04.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03534 (220) 2005.11.04.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03704 (220) 2005.11.18.
(731) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) UROGIN
(511) 5 Gyógyszerek ember- és állatgyógyászati használatra, para-

medicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati haszná-
latra.

(210) M 05 03307 (220) 2005.10.13.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kollár Ildikó ügyvéd, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõesz-
közök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 05 03882 (220) 2005.12.06.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

A rovat 233 db közlést tartalmaz.
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