
(111) 173.501 (151) 2002.12.10.
(210) M 01 00637 (220) 2001.01.31.
(732) WOODEARS TRADING LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Héjja Eszter, HÉJJA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek,
diétás anyagok, gyógyászati használatra.
7 Gépek és szerszámgépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, papíripa-
ri cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével).
21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más
készítmények italokhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 175.660 (151) 2003.06.10.
(210) M 01 05596 (220) 2001.10.25.
(732) ASP Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sár Csaba ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ASP
(511) 38 Távközlés, információszolgáltatás távközlési ügyekben,

távközlési berendezések kölcsönzése, közlések üvegszálas háló-
zatok útján, számítógép terminálok közötti összeköttetés, üzene-
tek és képek továbbítása számítógépek segítségével, szolgáltatá-
sok interneten keresztül, celluláris kommunikációs szolgáltatá-
sok; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; telekom-
munikációk; celluláris kommunikációk; telekommunikációs
rendszerek; celluláris kommunikációs rendszerek; mobil távköz-
lés; mobiltelefon-összeköttetés; üzenetek küldése.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-
tás; számítógépek programozása.

(111) 176.257 (151) 2003.08.28.
(210) M 01 05009 (220) 2001.09.20.
(732) Monarchia Borászati Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ Kft.,

Ostoros (HU)
(740) dr. ifj. Partos László ügyvéd, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

tevékenységek.

42 Idõleges szállásadás; orvosi, higiéniai és szépségápolási el-
látás; állatgyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi
szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek prog-
ramozása.

(111) 176.259 (151) 2003.08.27.
(210) M 01 05008 (220) 2001.09.20.
(732) Monarchia Borászati Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ Kft.,

Ostoros (HU)
(740) dr. ifj. Partos László ügyvéd, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

tevékenységek.
42 Idõleges szállásadás; orvosi, higiéniai és szépségápolási el-
látás; állatgyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi
szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek prog-
ramozása.

(111) 179.391 (151. 2005.12.21.
(210) M 01 00409 (220) 2001.01.19.
(732) Applera Corporation, Foster City, Kalifornia (US)
(300) 76/105,209 2000.08.08. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) APPLERA
(511) 1 Vegyi termékek tudományos használatra és elsõdlegesen

vegyi termékeket, vegyi reagenseket, szintetikus anyagokat és bi-
ológiai készítményeket tartalmazó készletek; mindez a nuk-
leinsav-szekvenálásban, analízisben és szintézisben, genetikai
analízisben, fragmens analízisben, vegyi kötés analízisben, elek-
troforézisben és humán azonosításban, mikróbaazonosításban,
molekuláris mikrobiológiában, megrendelés alapján végzett
oligonukleotid-szintézisben, polimeráz láncreakcióban (PCR) és
azzal kapcsolatos alkalmazásokban, protein és peptid szintézis-
ben, fluoreszcens technológiában, citometriában, mintakészítés-
ben, gén expresszióban és gének azonosításában, genetikai beteg-
ség kutatásban, genomikában, farmakokinetikában, proteomiká-
ban, biotechnológiai tanácsadásban, kutatásban és fejlesztésben,
élettantudományban, tudományban, technológiában, orvostudo-
mányban és egészségügyben való alkalmazásra.
5 Vegyi termékek, vegyi reagensek szintetikus anyagok; bio-
lógiai készítmények és elsõdlegesen vegyi termékeket és reagen-
seket, szintetikus anyagokat és biológiai készítményeket tartal-
mazó készletek, mindezek a gyógyászatban és a diagnosztikában
való alkalmazásra.
9 Számítógépes szoftver és hardver; CD-ROM-ok és számító-
géphez való hajlékony mágneslemezek; rögzített anyagot tartal-
mazó hang- és videoszalagok és kazetták; berendezések, készülé-
kek, munkaállomások, roboteszközök, és tartozékok és felszere-
lések a fenti berendezésekhez; laboratóriumi felszerelési cikkek
és mûanyag egyszer használatos cikkek, állványok és tartók, kis
üvegek, fiolák, üvegcsék, ampullák, sapkák, ápolónõi fõkötõk,
orrtükrök, tûk orvosi használatra, üvegek, palackok, lombikok,
szûrõk, csövek és tömítések, tömítõgyûrûk, mûanyagtálca-fedõk,
mikrolemez, pipettahegyek, vegyszer-/reagensanyag tartály,
potikai hõmezõfedõk, mûanyag kártyák; mindez a nukleinsav-
szekvenálásban, analízisben és szintézisben, genetikai analízis-
ben, fragmens analízisben, vegyi kötés analízisben, elektroforé-
zisben és humán azonosításban, mikróbaazonosításban, moleku-
láris mikrobiológiában, megrendelés alapján végzett oligonukle-
onid-szintézisben, polimeráz láncreakcióban (PCR) és azzal kap-
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csolatos alkalmazásokban, protein- és peptidszintézisben, fluo-
reszcens technológiában, citometriában, mintakészítésben, gén-
expresszióban és gének azonosításában, genetikaibetegség-kuta-
tásban, genomikában, farmakokinetikában, proteomikában, bio-
tecnológiai tanácsadásban, kutatásban és fejlesztésben, élettantu-
dományban, tudományban, technológiában, orvostudományban
és egészségügyben való alkalmazásra.
10 Laboratóriumi felszerelési cikkek és mûanyag egyszer hasz-
nálatos cikkek, állványok és tartók, kis üvegek, fiolák, üvegcsék,
ampullák, sapkák, ápolónõi fõkötõk, orrtükrök, tûk orvosi haszná-
latra, üvegek, palackok, lombikok, szûrõk, csövek és tömítések,
tömítõgyûrûk, mûanyag tálca fedõk, mikrolemez, pipettahegyek,
vegyszer-reagensanyag tartály, optikai hõmezõ fedõk, mûanyag
kártyák; mindez a gyógyászatban és a diagnosztikában való alkal-
mazásra.
37 Rendszerek és szerszámok, eszközök felépítése, karbantar-
tása és javítása.
42 Tanácsadás, kutatás és fejlesztés a tudomány, technológia,
gyógyászat, egészségügy és közérdek területén; számítógépes
szolgáltatások; információk nyújtása: gyógyászati, kutatási és la-
boratóriumi diagnosztikai szolgáltatások és vizsgálatok; vizsgála-
ti rendszerek gyógyászati, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai
szolgáltatások végzéséhez; új termékek kifejlesztése mások szá-
mára; nukleinsav-szekvenálás, analízis és szintézis; oligonuk-
leotid- és más molekulák szintézise; vegyi anyagok leltárrevízió-
ja; gének azonosítása: genomika, farmakokinetika, proteomika és
génexpresszió.

(111) 179.781 (151) 2004.11.03.
(210) M 02 04679 (220) 2002.10.15.
(732) BIOLAB Diagnosztikai Laboratóriumi Rt., Budapest (HU)

(541) for splendid isolation
(511) 10 Mûanyagból készült eszközök orvosi és laboratóriumi fel-

használásra; egészségügyi cikkek és eszközök mûanyagból.
44 Bakteriológiai kutatás; egészségügyi szolgáltatások; gyó-
gyszerészeti és laboratóriumi tanácsadás; vegyelemzés, kémiai
analízis (különösen laboratóriumi analízis); vegyészeti szolgálta-
tások (különösen laboratóriumban).

(111) 181.299 (151) 2005.05.03.
(210) M 03 04228 (220) 2003.10.08.
(732) Plusssz Vitamin Élelmiszer- és Gyógyszeripari Kft.,

Budapest (HU)

(541) Plusssz Frutamin
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok; dzsemek; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyü-
mölcskocsonya (zselé); gyömölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt
gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyü-
mölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott (cukrozott) gyümöl-
csök; kefir; kumisz (tejes ital); lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonya szósz (befõtt); vaj; vajkrém; virág-
porkészítmények (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmen-
tes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkohol-
mentes italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvi-
zek (italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);
izotóniás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek
(italok); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italok-
hoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek (italok);
zöldséglevek (italok).

(111) 181.922 (151) 2005.10.06.
(210) M 03 02900 (220) 2003.07.02.
(732) Varga Cseppek Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Erõs Levente ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 1 Diagnosztikai készítmények nem humán vagy állatgyógyá-
szati használatra; ipari vegyi termék; laboratóriumi analízisekhez
vegyi termék; vegyi reagensek; vegyi termékek tudományos
használatra.
3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõ szappanok; fogkrémek; gyógyszappanok; hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajfestékek; illatszerkészítmények; illatsze-
rek; italaromák; kenõcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetika pa-
kolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára;
lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek; napvédõ ter-
mékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; pi-
perecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; virágkivona-
tok; virágokból készített illatszer-alapanyag; zsírok kozmetikai
használatra.
4 Méhviasz.
5 Alkohol orvosi; bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztó tea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ sze-
rek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készít-
mények; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; her-
bateák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelé-
sére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek
gyógyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra;
vitaminkészítmények.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; hajpro-
tézisek.
42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.
44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeültetések;
szépségszalonok.

(111) 182.256 (151) 2005.09.26.
(210) M 03 01286 (220) 2003.03.26.
(732) Kováts Lajos, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MEO
(511) 35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, becslés keres-

kedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások, eladási propagan-
da, fénymásolás, import-export ügynökségek, iratmásolás, iroda-
gépek és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügy-
nökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok
szervezése, kirakatrendezés, közvélemény-kutatás, piackutatás,
reklámozás, szabadtéri hirdetés, szakvéleményadás gazdasági
ügyekben, szállodai üzletvezetés, üzletvezetési tanácsadó szol-
gáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatási; sport- és kulturális
tevékenységek; kiállítások-, programok-, rendezvények szerve-
zése, könyv-, újságkiadás, múzeumi szolgáltatások.

(111) 182.374 (151) 2005.10.06.
(210) M 03 03798 (220) 2003.09.10.
(732) Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete,

Budapest (HU)
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(546)

(511) 22 Sátrak.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.

(111) 182.380 (151) 2005.10.06.
(210) M 03 03732 (220) 2003.09.04.
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Houston, Texas állam (US)
(300) 78/248,049 2003.05.09. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NEXLIGHT
(511) 1 Ipari, tudományos és fényképészeti vegyszerek; feldolgo-

zatlan mûgyanták; feldolgozatlan mûanyagok; fémek edzésére és
hegesztésére szolgáló készítmények; ipari ragasztóanyagok.

(111) 182.824 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01455 (220) 2004.03.30.
(732) MEDIATECH Média- és Kábeltechnológia Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Televíziós mûsorszórás; kábeltelevíziós mûsorszórás; mû-
holdas átvitel.
41 Televíziós szórakoztatás; filmek feliratozása; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; televízióprogramok ké-
szítése; szinkronizálás; mozifilmek kölcsönzése; videofilmgyártás.

(111) 182.989 (151) 2005.12.08.
(210) M 05 01982 (220) 2005.06.08.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 182.990 (151) 2005.12.08.
(210) M 05 01984 (220) 2005.06.08.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PREMIUM KIDS

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

(111) 182.991 (151) 2005.12.08.
(210) M 05 01985 (220) 2005.06.08.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 182.992 (151) 2005.12.08.
(210) M 05 01986 (220) 2005.06.08.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.024 (151) 2005.12.12.
(210) M 04 01260 (220) 2004.03.22.
(732) Esztergomi Takarékszövetkezet, Esztergom (HU)

(541) A megye agya
(511) 41 Tanulmányi versenyek rendezése.

(111) 183.026 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01447 (220) 2004.03.30.
(732) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; rekámügynökségi szolgáltatás; piackutatás.

(111) 183.027 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01838 (220) 2004.04.22.
(732) Kupecz Richard, Dunakeszi (HU)

(541) GLB HELPLINE
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 183.028 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01834 (220) 2004.04.22.
(732) Optoderma Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd,

Dr. Tóth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 3 Szappanok, gyógyszappanok, illatszerek, kozmetikai cik-
kek, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai
pakolások, sminkek, egészségügyi készítmények, mint piperecik-
kek, bõrkonzerváló szerek, kenõcsök.
5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, balzsamok, bedörzsölõszerek, bõr-
ápoló gyógyszerkészítmények, elixírek, fürdõsók, gyógyhatású
adalékanyagok, gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények,
gyógyszervegyészeti készítmények, kenõcsök gyógyszerészeti
használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció, piackutatás, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, üz-
letszervezési tanácsadás, konzultáció, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése, árubemutatás, áruminták terjesztése.
39 Szállítás, szállítási szolgáltatások, szállítmányozás, áruk
csomagolása és raktározása, levélben megrendelt áruk szállítása.
44 Orvosi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás, higiéni-
ai és szépségápolási szolgáltatások.

(111) 183.029 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01821 (220) 2004.04.22.
(732) MULTI TRANS PACK Szállítmányozási, Kereskedelmi

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

(546)

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

(111) 183.030 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01663 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.031 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01462 (220) 2004.03.30.
(732) Decenter Energy Kft., Budapest (HU)
(541) ECOSET
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (földi jármûmotorok ki-

vételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi jár-
mûvek céljára készültek kivételével); mezõgazdasági felszerelé-
sek, szerszámok, keltetõgépek, különösen helyi energiaforrással
mûködõ hõ- és villamos energiát elõállító rendszerek, gáz-, ben-
zin- és dízelmotorok, áramfejlesztõk, generátorok, dinamók és
ezekbõl összeállított villamosenergia-termelõ egységek.

(111) 183.032 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01648 (220) 2004.04.09.
(732) Malinovszky László, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina ügyvéd, Schiller-Mészner és Társai

Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 183.033 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01671 (220) 2004.04.09.
(732) SONADA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Babakocsi.

(111) 183.034 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01453 (220) 2004.03.30.
(732) Bauding Építõipari Fõvállalkozó Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, üzembe helyezés, építmények felújítása,
építmények karbantartása, építõipari tevékenység szervezése,
építmények létrehozásával kapcsolatos mindennemû szolgálta-
tás, fõvállalkozás.
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(111) 183.035 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01655 (220) 2004.04.09.
(732) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ

és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

(541) AGROMETRIN
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, agro-

kémiai vegyszerek.
5 Fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, inszekticidek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), inszekticidek, paraziticidek.

(111) 183.036 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01653 (220) 2004.04.09.

(732) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

(541) AGROFUR
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, agro-

kémiai vegyszerek.
5 Fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, inszekticidek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), inszekticidek, paraziticidek.

(111) 183.037 (151) 2005.12.13.
(210) M 03 01814 (220) 2003.04.26.

(732) Miller Brewing Company (Wisconsin állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Milwaukee, Wisconsin (US)

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

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmé-
nyek és egyéb készítmények italok elõállításához.

(111) 183.038 (151) 2005.12.13.
(210) M 03 03314 (220) 2003.08.05.
(732) LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES, INC., Tampa,

Florida (US)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LIQUIDMETAL
(511) 28 Sportszerek, beleértve teniszütõk, teniszzsákok, tenisztás-

kák; sportbicskák (kések); sí (talpak), síbotok és snowboard (hó-
deszka).

(111) 183.040 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00879 (220) 2004.02.26.

(732) Interwest 2000 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Almaborok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 183.041 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00877 (220) 2004.02.26.
(732) Interwest 2000 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 183.042 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01035 (220) 2004.03.08.
(732) Dunaparti Lakópark Ingatlanfejlesztõ és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek; ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok
értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.

(111) 183.043 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01930 (220) 2004.04.28.
(732) MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Langóné dr. Kádár Éva ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített); számító-
gép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépprogramok
(letölthetõ); számítógépek; számítógépes játékprogramok; számí-
tógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített); szoftverek
(rögzített).
42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa; számítógépprogramok installációja; számítógép- programok
sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok
helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kor-
szerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-
programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alko-
tása és fenntartása mások számára.

(111) 183.044 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00513 (220) 2004.02.06.
(732) LASSELSBERGER KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KontaktB
(511) 2 Bevonóanyagok (festékek).

19 Nem fém építõanyagok, bevonatok (építõanyagok).

(111) 183.045 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00514 (220) 2004.02.06.
(732) LASSELSBERGER KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LB-Knauf univerzális alapozó
(511) 2 Bevonóanyagok (festékek).

19 Nem fém építõanyagok, bevonatok (építõanyagok).

(111) 183.046 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00515 (220) 2004.02.06.
(732) LASSELSBERGER KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LB-Knauf Royal
(511) 2 Bevonóanyagok (festékek), színezõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok, bevonatok (építõanyagok).

(111) 183.047 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01759 (220) 2004.04.19.
(732) EUR OSSRON Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek

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

(111) 183.048 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01764 (220) 2004.04.19.
(732) HELLO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Becsei Zoltán ügyvéd, Békéscsaba

(546)

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

(111) 183.049 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01767 (220) 2004.04.19.
(732) Barish Ghulam Faruq, Taksony (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 183.050 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01843 (220) 2004.04.22.
(732) G-PUBLISHING Lapkiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nádor Judit ügyvéd, Budapest

(541) NAPI ÁSZ
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(111) 183.051 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01763 (220) 2004.04.19.
(732) A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány,

Szeged (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 183.052 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01760 (220) 2004.04.19.
(732) Vitamór Kft., Mór (HU)

(546)

(511) 29 Dzsemek, lekvárok, gyümölcskonzerv.

(111) 183.053 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00030 (220) 2004.01.07.
(732) Fürdõvizek Szeged Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
35 Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, tervezõi és kutatói
tevékenység, geológiai kutatás, földmérés.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások.

(111) 183.054 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00043 (220) 2004.01.08.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) FREE YOUR MIND
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más áruosztályba; nyomtatványok; könyvkötészeti
anyagok; fényképek; irodaszerek; irodai és háztartási célú ra-
gasztók; anyagok képzõmûvészek részére; festõecsetek; írógépek
és irodai kellékek (kivéve bútorok); útmutató- és oktatási anyagok
(kivéve ilyen célú készülékek); csomagoló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más áruosztályba); nyomdabetûk; klisék; folyó-
iratok; idõszaki kiadványok; könyvek és újságok; papír- és kar-
tonáruk; íróeszközök, ceruzák, tollak, jegyzettömbök, üdvöz-
lõkártyák, matricák; papírfigurák; útmutató és oktatási anyagok;
irodagépek és írógépek; nyomtatott kiadványok; könyvecskék,
katalógusok; útmutatók; hordtáskák; papírtasakok; ismertetõ- fü-
zetek; brosúrák; szórólapok; nyomtatott programok; kréták; fes-
tõecsetek; radírok; vonalzók; ceruzahegyezõk, ceruzatartó do-
bozok és tokok; tolltartók; poszterek; fényképalbumok; gyûrûs
irattartók; dossziék; jegyzetfüzetek; naplók; naptárak; levelezõla-
pok; öntapadó matricák; stencilek, autókra ragasztható matricák,
selyempapír, ajándékutalványok; címkék, jegyzetpapír, papírból
készült csomagolóeszközök, papírkendõk, nyomtatókhoz való

papír, jegyek, csomagolópapír, írólapok, karton, nyomtatott szá-
mítógépprogramok; adatfeldolgozásban használt papírszalagok
és kártyák; a felsorolt áruk részei és tartozékai.
18 Bõr és bõrutánzatok, valamint ezen anyagokból készült
termékek; állatbõrök, irhák; bõröndök és utazótáskák; esernyõk;
napernyõk és sétapálcák; táskák; hátitáskák; iskolatáskák, kem-
pingzsákok, hátizsákok, kisméretû útitáskák; utazótáskák; tartó-
tokok; levéltárcák; pénztárcák; bõröndök; bevásárlószatyrok;
strandtáskák; bevásárlótáskák; válltáskák; övek; tokok; kulcs-
tartók; kulcsfityegõk; pénztárcák; fülek; szíjak; bõrbõl készült
vállszíjak; ostorok; hámok és nyergek; sporttáskák; vászonzsá-
kok, tarisznyák, diplomatatáskák, aktatáskák.
25 Utcai ruházat; sportruházat; szabadidõruházat; ruházat min-
dennapi viseletre; fürdõruhák; hálóruházat; lábbeli és kalapáru;
pólók; övek; sálak; dzsekik; öltönyök; nadrágok; szoknyák; ha-
risnyanadrágok; harisnyák; nyakkendõk; kesztyûk; kardigánok;
ruhák; blúzok; ingek; kalapok; sapkák; csizmák; cipõk; papucsok.

(111) 183.055 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00352 (220) 2004.01.27.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) M-JOY
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, pótkávék, kakaó, csokoládé, kakaó-

italok, csokoládéitalok és kávéitalok, valamint készítmények
ilyen italok készítéséhez, tea; pékáru, elsõsorban cukrozott és
csokoládés cukrászsütemények, étkezési jég.

(111) 183.056 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00353 (220) 2004.01.27.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)
(300) 1038403 2003.08.20. BX
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és
irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és séta-
pálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
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mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
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 szerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.057 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00398 (220) 2004.01.30.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG., Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Kérem ne zavarjanak
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótlók, kakaó, csokoládé, ka-

kaóitalok, csokoládéitalok, kávéitalok, valamint készítmények
ilyen italokhoz; tea; pékáru, kekszek, nápolyik, tésztafélék és
cukrászsütemények, elsõsorban cukrozott és csokoládés cukrász-
sütemények, pralinék, fánkok, gabonakészítmények, étkezési jég.
35 Reklámozás; vállalatvezetés; vállalati ügyvitel; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Oktatás; workshopok, gyakorlati képzés, szimpóziumok
megszervezése és lebonyolítása, szórakoztatás; sportrendezvé-
nyek és kulturális tevékenység.

(111) 183.058 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00403 (220) 2004.01.30.
(732) AGROKOMPLEX C. S. Rt., Zichyújfalu (HU)
(740) dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-

dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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.
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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 183.059 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00406 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(111) 183.060 (151)2005.12.13.
(210) M 02 05956 (220) 2002.12.31.
(732) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TEJSZELET
(511) 30 Sütemény- és cukorkaáruk, kekszek, torták, csokoládéter-

mékek, jégkrémek.

(111) 183.061 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00408 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) D’artagnan
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-

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

(111) 183.062 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00410 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.

(111) 183.063 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00415 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) Vibra belt
(511) 28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének el-
lenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és
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tornafelszerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik
más osztályokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó
tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoz-
tatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és
számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók
irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások
fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számító-
gépes adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hir-
detések tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és pro-
móciós szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás;
globális számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladá-
sok lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 183.064 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00418 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) Orbitrack
(511) 28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; esz-

közök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek
lazításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének el-
lenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és
tornafelszerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik
más osztályokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó
tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoz-
tatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrende-
lési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számí-
tógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések
tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós
szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális
számítógépes és média hálózaton keresztül történõ eladások lebo-
nyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 183.065 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00427 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)
(541) AB-Tonic
(511) 28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; esz-

közök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek
lazításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének el-
lenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és
tornafelszerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik
más osztályokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó
tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoz-
tatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adat-
bázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések ter-

vezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szol-
gáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális szá-
mítógépes és média hálózaton keresztül történõ eladások lebo-
nyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 183.066 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00428 (220) 2004.02.02.
(732) Jáger János, Kaposvár (HU)
(740) dr. Fodor János ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek, feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok, trágyák, mûtrágya, mikroelem trágya; vegyi tûzoltó
szerek, fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok, cserzõanya-
gok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok, dolomitõrlemény, ta-
lajjavító cukorgyári mésziszap, termésnövelõ szer.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások, számíástechnikai szoftver- és hardvertervezés és
-fejlesztés, jogi szolgáltatások.

(111) 183.067 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00433 (220) 2004.02.02.
(732) BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BIOPREXUM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, kivéve a

vírusellenes gyógyszerészeti termékeket; egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; tapaszok, kötszer-
anyagok; fertõtlenítõszerek.

(111) 183.068 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00448 (220) 2004.02.03.
(732) Gerõ és Gerõ Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrász-
sütemények, fagylaltok; méz; mustár; fûszeres mártások; bonbo-
nok (cukorkák); briós; cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk;
cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemé-
nyek; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés tej (ital);
édesítõszerek; természetes fagyasztott joghurt (cukrászati jég);
fagylalt, jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyü-
mölcsös sütemények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, éte-
lekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital;
kakaós termékek; kandiscukor táplálkozási használatra; karamel-
la (cukorkák); kávé alapú italok; kávé pörköletlen; kávé tejjel;
kávéaromák; kekszek; müzli, pótkávé; rágógumi nem gyógyá-
szati használatra; sós kekszek; sütemények; süteménypor, süte-
ménytészta (pép, formázható); szószok (ízesítõszerek, fûszeres
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mártások); sörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok; tejsodó (vaníliás
krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cukorkák,
fondan (cukrászáru); zabpehely.

(111) 183.069 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00456 (220) 2004.02.03.
(732) Nexon Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fény-
képészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és fel-
szerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átala-
kítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgálta-
tások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.070 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00458 (220) 2004.02.03.
(732) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.071 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00305 (220) 2004.01.23.
(732) Városi Televízió Celldömölk Kht., Celldömölk (HU)
(740) dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd, Celldömölk

(546)

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

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

(111) 183.072 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00337 (220) 2004.01.27.
(732) ELIT Konyha Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.073 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00340 (220) 2004.01.27.
(732) PAPIRIUS s.r.o., K Vypichu (CZ)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) FÁK A JÖVÕÉRT
(511) 16 Papírok és kartonok, nyomtatványok, nyomtatott publiká-

ciók, árujegyzékek, árjegyzékek, katalógusok, reklámcédulák,
szórólapok, hirdetõ prospektusok és anyagok, irodai felszere-
lések, különösen nyomtató- és írógépszalagok, nyomtató fes-
tékkazetták, informatikai szakkönyvek, irodai dekorációk, író-
mappák, papírtömbök, papír zsebkendõk és papírszalvéták,
egészségügyi papír, papír kéztörlõk, zacskók csomagolásra papír-
ból vagy mûanyagból, xeroxpapír, pauszpapír, leporelló nyom-
tatópapír, faxpapírok, borítékok (papíripari), öntapadó címkék,
öntapadó noteszek, kis írótömbök, blokkok és kivehetõ/cse-
rélhetõ papírlap, spirál blokkok, telefonszám regiszterek, naplók,
naptárak, naplófõkönyvek, fõkönyvek, postakönyvek, forma-
nyomtatványok, ûrlapok, dossziék (papíripari), kártyák, naptá-
rak, javítótermékek (folyadék és papír formában, javítóceruzák,
javítótollak, javítószalagok gépekhez), radírgumik, ceruzahegye-
zõk, ceruzák, kisméretû ceruzák, festékezõ asztalok (tintatar-
tályok), tintapatronok, ceruzabelek, szövegkiemelõk, címkézõ-
tollak, címkék irodai használatra, irodai ragasztók és ragasz-
tószalagok, fûzõgépek, kézi lyukasztók, papírvágók, sniccerek,
vonalzók, iratkapcsok, iratfûzõk, rajzszegek, dátumbélyegzõk és
számozókészülékek, nem önfestékezõ dátumbélyegzõk, rende-
lésre gyártott bélyegzõk, bélyegzõ (pecsét) tartó állványok,
csúsztatható kartonok és iratrendezõk, mûanyag fedelek, mû-
anyag terítékek, átlátszó fedelek, kötések, borítók, könyvek,
cserélhetõ betétlapos (iratokra ráhúzható) fedõlapok, aláíróköny-
vek és iratgyûjtõk, papírzacskók, karton archiváló dobozok, note-
szek, névjegyek, névjegytartók és iratgyûjtõk, névtartók, kataló-
guskönyvek, könyvkötõ felszerelések.
35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, rek-
lámanyag naprakész állapotba hozása, tájékoztató szolgálat az
árukról, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek publikálása, üzlet-
szervezési tanácsadás, közönségszolgálat.
41 Oktatás, oktatási, képzési szolgáltatások, oktatási tárgyú
információk, szórakoztatás, ökológiai programok szervezése, tar-
tása és értékelése.

(111) 183.074 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00434 (220) 2004.02.02.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; kötszer-
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anyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fer-
tõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 183.075 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00435 (220) 2004.02.02.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; kötszer-
anyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fer-
tõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 183.076 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00508 (220) 2004.02.05.
(732) Fárosz Vámiroda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Vámügynöki tevékenység.

(111) 183.077 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00510 (220) 2004.02.05.
(732) PLUSZ UNIO Üdítõital Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Baja (HU)

(541) MÁZLI
(511) 32 Szénsavas üdítõital (csökkentett energiatartalmú és ener-

giamentes is), szénsavmentes gyümölcstartalmú üdítõital, vita-
minozott és ásványi anyagokkal dúsított szénsavas és szénsav-
mentes üdítõital, valamint izotóniás és energiaital.

(111) 183.078 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00522 (220) 2004.02.06.
(732) Finn Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) TAXI TÁL
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 183.079 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00523 (220) 2004.02.06.
(732) CSABAHÚS Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó kolbászfélék.

(111) 183.080 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00565 (220) 2004.02.10.
(732) BAKONYHÍR Hírlapkereskedelmi Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Poharánszki István ügyvéd, Veszprém

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; fényképek; nyomdaipari ter-
mékek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl és mindezek pótanyagaiból vagy mû-
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.081 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00577 (220) 2004.02.11.
(732) SLÁGERTANYA-POPLAND Szórakoztató

és Mûsorszervezõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu Krisztina ügyvéd, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység, nevelés, szakmai
képzés, sport.
43 Vendéglátás, élelmezés, ideiglenes szállásadás.

(111) 183.082 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00578 (220) 2004.02.11.
(732) SLÁGERTANYA-POPLAND Szórakoztató

és Mûsorszervezõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu Krisztina ügyvéd, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység, nevelés, szakmai
képzés, sport.
43 Vendéglátás, élelmezés, ideiglenes szállásadás.
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(111) 183.083 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00579 (220) 2004.02.11.
(732) Kaffka Kft., Kaposvár (HU)

(546)

(511) 29 (Hús, húskészítmények), parasztkolbász; kolozsvári sza-
lonna; disznósajt; füstölt házi májas; olasz; soporoni; párizsi;
zala; fõtt császárszalonna; szeletelt tõke sertéshúsok csomagolva;
darabolt baromfihúsok csomagolva.

(111) 183.084 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00580 (220) 2004.02.11.
(732) Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület, Hortobágy (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; cserzõanyagok
5 Állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények.
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-
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek;
jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok;
tápanyagok állatok számára; maláta.
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).

(111) 183.085 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00582 (220) 2004.02.11.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hentesáru, ezen belül májas.

(111) 183.086 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00583 (220) 2004.02.11.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29 Hentesáru, ezen belül párizsi.

(111) 183.087 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00584 (220) 2004.02.11.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hentesáru, ezen belül májas.

(111) 183.088 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00668 (220) 2004.02.17.
(732) Sportegyesületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Magyar György és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység; bálok szervezése, klubszolgáltatások, (szórakoz-
tatás, vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szórakoz-
tatás.

(111) 183.089 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00722 (220) 2004.02.19.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre ügyvéd, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(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 ok-
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tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék, könyvecskék, füzetek, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line ki-
adása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás); levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szórakoztatás; szó-
rakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 183.090 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 00723 (220) 2004.02.19.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre ügyvéd, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(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 oktatási
anyagok készülékek kivételével; csomagolásra szolgáló mûanya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék, könyvecskék, füzetek, nyomtatott publikációk, nyom-
tatványok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kia-
dása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás); levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szórakoztatás; szó-
rakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 183.091 (151) 2005.12.13.
(210) M 04 01855 (220) 2004.04.23.
(732) Ipari Elektronika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; elektromos
akkumulátorok jármûvekhez; konverterek, áramirányítók (elektro-
mosság); konverterek, elektromos; napelemek; reduktorok
(elektromosság); számítógép billentyûzetek; számítógép-memó-
riák; számítógépek; számítógépperifériák; töltõkészülékek elekt-
romos elemekhez; villogók (fényjelek); áram-egyenirányítók.

(111) 183.092 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 03405 (220) 2003.08.12.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.093 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 03531 (220) 2003.08.26.
(732) Methapharm Inc. (Incorporated in Canada), Brentford,

Ontario (CA)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PROVOCHOLINE
(511) 5 Gyógyászati készítmény belélegzõszerekre való in vivo

adagoláshoz.
44 In vivo diagnosztikai teszt belélegeztetéssel való terápiához.

(111) 183.094 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 01515 (220) 2003.04.08.
(732) AITIA Informatikai Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 183.095 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 03751 (220) 2003.09.08.
(732) MÜISZ HOLDING Beruházó és Vállalkozásszervezõ

Korlátolt Felelsõsségû Társaság, Kölked (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 183.096 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 03623 (220) 2003.08.29.
(732) BÁV Bizományi Kereskedõház és Záloghitel Rt.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Szakmai képzés.

(111) 183.097 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 03933 (220) 2003.09.19.
(732) E. R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) VERSIVA
(511) 5 Orvosi és sebészeti kötszerek és kötözõanyagok; sérülések

helyi kezelésére szolgáló készítmények, valamint gyógyhatású
bõrápoló készítmények.
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(111) 183.098 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 02703 (220) 2003.06.20.
(732) Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft.,

Debrecen (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 183.099 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 02702 (220) 2003.06.20.
(732) Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft.,

Debrecen (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 183.100 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 04960 (220) 2003.11.24.
(732) ZÖLD PRIZMA Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kizárólag vadászattal
kapcsolatos árucikkek (vadászati, optikai eszközök, vadászati
kellékek, védõfelszerelések, kések, tõrök, bicskák, csalsípok, há-
tizsákok, táskák, vadászati elsõsegélycsomag, lámpák, akkumu-
látorok, elemek, töltõk, könyvek, videokazetták, vadászati felsõ-
ruházat, sálak, sapkák, cipõk, gumicsizmák, bõráruk, sportesz-
közök, ajándéktárgyak és kiegészítõk) reklámozása és kiske-
reskedelme.

(111) 183.101 (151) 2005.12.14.
(210) M 03 04334 (220) 2003.10.15.
(732) Gránit-Pólus Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.
37 Szerelési szolgáltatások.
41 Szórakoztatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.
43 Vendéglátás.

(111) 183.102 (151) 2005.12.15.
(210) M 05 02107 (220) 2005.06.22.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.103 (151) 2005.12.15.
(210) M 05 02110 (220) 2005.06.22.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.104 (151) 2005.12.15.
(210) M 05 02108 (220) 2005.06.22.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.106 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 02721 (220) 2004.06.16.
(732) IQ CONSULTING Szervezetfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia ügyvéd, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr
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(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, tanácsadás, szórakoztatás, sport-
és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás.

(111) 183.107 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01883 (220) 2004.04.26.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,

Ho Chi Minh City (VN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Konyhakész (instant) tészták.

(111) 183.108 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01879 (220) 2004.04.26.
(732) Medimetal Kft., Eger (HU)

(546)

(511) 10 Csontsebészeti implantátumok és mûtõmûszerek.

(111) 183.109 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 00255 (220) 2004.01.21.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Budapest

(541) PINDI
(511) 29 Pirított földimogyoró.

(111) 183.110 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01746 (220) 2004.04.16.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) DROPVARIÉTÉ
(511) 30 Cukrászipari és édesipari termékek, különösen bonbonok,

gyümölcs- és gumicukrok.

(111) 183.111 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01751 (220) 2004.04.16.
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARINA
(511) 12 Szárazföldi jármûvek és azok 12. áruosztályba tartozó részei.

(111) 183.112 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01268 (220) 2004.03.22.
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorben-
zineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi
mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felsze-
relések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irá-
nyítására; hangok vagy képek rögzítésére, átadására és vissza-
adására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, 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; írószerek; papíripari vagy háztar-
tási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; író-
gépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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.
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; üzletvezetés; vállalkozások igazgatása; irodai
munkák; mások részére széles áruválaszték (kivéve azok szál-
lítását) szupermarketbe történõ összeválogatása, a fogyasztók
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számára lehetõvé téve ezen áruk megtekintését és megvásárlását;
kiskereskedelmi szolgáltatások minden termékkörben; szuper-
marketek, kiskereskedések és diszkont kiskereskedések üzemel-
tetése; hirdetés az interneten harmadik személy részére.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés; információ nyújtása az interneten; platformok és
portálok üzemeltetése és rendelkezésre bocsátása az interneten.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások és ideiglenes szállásadás.

(111) 183.113 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01497 (220) 2004.04.01.
(732) ORANGEMÉDIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pászti-Nagy András ügyvéd, Dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) „KACSAFUTAM”
(511) 41 Sorsjátékok lebonyolítása; szerencsejátékok; szórakoztatás.

(111) 183.114 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01884 (220) 2004.04.26.

(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest

(546)

(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-
zek, fogászati fényesítõk, fogpúder.
5 Lepedék eltávolítására szolgáló tabletták és készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fogtisztításra és ápolásra
szolgáló eszközök és termékek, fogak, nyelv és fogíny tisztítására
és ápolására szolgáló eszközök és termékek, fogkefe és fogpisz-
káló tartók, nem nemesfémbõl, fogselyem és toaletteszközök.

(111) 183.115 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01086 (220) 2004.03.10.
(732) PILISHÕ Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.,

Piliscsaba-Klotildliget (HU)
(546)

(511) 32 Szódavíz; szódavizek; ásványvizek; ásványvizek (italok).

(111) 183.116 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 00927 (220) 2004.03.01.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûz-
oltó 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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; 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.

(111) 183.117 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01095 (220) 2004.03.10.
(732) ZEBREK M Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.
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(111) 183.118 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01496 (220) 2004.04.01.
(732) Kállai Finomságok Társasága Kft., Vámosgyörk (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok
és zsírok.
40 Állatok levágása (vágóhídon); élelmiszerek és italok tartó-
sítása; élelmiszerek füstölése.

(111) 183.121 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 00918 (220) 2004.03.01.
(732) 3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul,

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

Budapest

(541) ZARTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 183.122 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01064 (220) 2004.03.10.
(732) AGROGRAIN Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Gyula ügyvéd, Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok
zöldségek, gyümölcsök, vetõmagok, állati takarmányok és táp-
anyagok.

(111) 183.125 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01685 (220) 2004.04.14.
(732) Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Mezõberény (HU)

(546)

(511) 30 Sütõipari termékek; kenyér, kifli, zsemle; paárral vagy
egyéb kovászpótlóval sütött termékek; péksütemények, finom-
pékáru és cukrászsütemény; natúr, ízesített és/vagy töltött tészták;
teljesen vagy részben édes tésztából álló sütemények, tészták,
natúr és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban;
mindezen termékek friss, mélyhûtött, tartósított, sterilizált, illetve
homogenizált formában; mélyhûtött édesipari készítmények;
édesipari termékek; mélyhûtött tésztakészítmények, különösen
sütésre elõkészített kalácsmasszák, sütõaromák; gyorsfagyasztott
(húsos, zöldséges, sajtos, gombás) pizzák, tészták.
35 Kiskereskedelmi ügyletek.

(111) 183.126 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01887 (220) 2004.04.26.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest

(541) SIGNAL INTEGRAL
(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogászati fényesítõk, fogpúder.
5 Lepedék eltávolítására szolgáló tabletták és készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fogtisztításra és ápolásra
szolgáló eszközök és termékek, fogak, nyelv és fogíny tisztítására
és ápolására szolgáló eszközök és termékek, fogkefe- és fogpisz-
kálótartók, nem nemesfémbõl, fogselyem és tolaetteszközök.

(111) 183.127 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01885 (220) 2004.04.26.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest

(546)

(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-
zek, fogászati fényesítõk, fogpúder.
5 Lepedék eltávolítására szolgáló tabletták és készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fogtisztításra és ápolásra
szolgáló eszközök és termékek, fogak, nyelv és fogíny tisztítására
és ápolására szolgáló eszközök és termékek, fogkefe- és fogpisz-
kálótartók, nem nemesfémbõl, fogselyem és tolaetteszközök.

(111) 183.128 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01264 (220) 2004.03.22.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme a directoire et conseil

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

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Szendvicskrém, túró, Magyarországon gyártva.
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(111) 183.129 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01263 (220) 2004.03.22.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme a directoire et conseil de

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

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Szendvicskrém, túró, Magyarországon gyártva.

(111) 183.130 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01886 (220) 2004.04.26.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) AMODENT
(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogászati fényesítõk, fogpúder.
5 Lepedék eltávolítására szolgáló tabletták és készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fogtisztításra és ápolásra
szolgáló eszközök és termékek, fogak, nyelv és fogíny tisztítására
és ápolására szolgáló eszközök és termékek, fogkefe- és fogpisz-
kálótartók, nem nemesfémbõl, fogselyem és tolaetteszközök.

(111) 183.131 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01888 (220) 2004.04.26.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest

(541) LUX.SUGÁRZÓAN SZÉP BÕR. TÜNDÖKÖLJ,
AKÁR EGY SZTÁR.

(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-
szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók, bõr- és
hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek; haj-
színezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyzókészítmények; bõrápoló
szerek; olajok, krémek és oldatok bõrápolás céljaira; borotvál-
kozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni
készítmények; szõrtelenítõ készítmények; barnító és napvédõ
készítmények; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készít-
mények; vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vat-
tarudacskák; kozmetikai lapocskák, törlõk és kendõk; elõnedve-
sített vagy impregnált tisztítólapkák, törlõk vagy kendõk, szép-
ségmaszkok és arcpakolások.

(111) 183.132 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01889 (220) 2004.04.26.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York állam (US)
(300) 78/332,316 2003.11.24. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TYNAGO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények elhízottság, cukorbaj, in-

kontinencia, szív és érrendszeri bántalmak, központi idegrendszer

bántalmai és rendellenességei, stroke, rák, gyulladások és gyulla-
dásos bántalmak, légzési és fertõzõ betegségek, autóimmun be-
tegségek, szilárd szervátültetés rejekciójának kezelésére és meg-
elõzésére; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antibio-
tikumok, gombaellenes szerek, vírusellenes szerek és immun-
szupresszánsok.

(111) 183.133 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01890 (220) 2004.04.26.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York állam (US)
(300) 78/394,809 2004.04.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.134 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01891 (220) 2004.04.26.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York állam (US)
(300) 78/354,881 2004.01.21. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
(541) ARENCYA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(111) 183.135 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01265 (220) 2004.03.22.
(732) Individuum Bt., Budapest (HU)
(740) Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(541) Individuum
(511) 25 Alsónadrágok, rövid alsónadrágok, alsónemûk, alsószok-

nyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakba-
valók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, csuklyák, kapucnik (ru-
házat), díszzsebkendõk (ruházat), dzsekik, dzsörzék (ruhá-
zat),egyenruhák, fátylak (ruhanemûk), fejszalagok (ruházat), felsõ-
kabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), fürdõkö-
penyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõruhák, fürdõsapkák,
fûzõk (ruházat), gabardin (ruházat), gallérok (ruházat), hurkolt/
kötöttáruk, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingszatlik, ingvállak, prusz-
likok, izzadságfelszívó alsónemûk, jelmezek, kabátok, kemény
ingmellek, plasztronok, kerékpáros öltözetek, kesztyûk (ruházat),
kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kom-
binék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, libériák, inasruhák, mantillák (csipke
fejkendõk), matrózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, mell-
tartók, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák, munka-
köpenyek, mûbõr ruházat, mûvésznyakkendõk, nadrágok, nõi ru-
hák, nyakkandõk, nyaksálak, gallérvédõk, öltözékek vízisíeléshez,
övek (ruházat), papírruházat, parkák (csuklyás blúzok), pelerinek,
pénztartó övek (ruházat), pizsamák, pólók, pulóverek, ruhazsebek,
ruházat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
sporttrikók, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szárik, szemellen-
zõk (sapkák), szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruha-
nemûk), talpallók (nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksál),
térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõk, szalagok, tógák, torna-
ruházat, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok,
vízhatlan ruházat, zoknik.

(111) 183.136 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01091 (220) 2004.03.10.
(732) Land-Bau Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Építkezések; javítások, szerelések, valamint építõipari bon-
tási szolgáltatások.

(111) 183.137 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01090 (220) 2004.03.10.
(732) TEMPUS Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor ügyvéd, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.138 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01266 (220) 2004.03.22.
(732) Universal Blue C.V., Geneve (CH)
(300) 78/312,369 2003.11.10. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLUE 2
(511) 25 Ruházati cikkek, nevezetesen övek, blézerek, blúzok, ka-

bátok, ruhák, lábbelik, nyakpántos topok, kalapok, dzsekik, far-
merek, szvetterek, kötényruhák, overallok, pulóverek, ingek, rö-
vidnadrágok, szoknyák, nadrágok, sportkabátok, melegítõfelsõk,
rövidujjú pólók és topok.

(111) 183.139 (151) 2005.12.15.
(210) M 00 02475 (220) 2000.05.08.
(732) MERCK & CO., Inc.(New Jersey államban bejegyzett cég ),

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 183.140 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01329 (220) 2004.03.24.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Kaszó Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûz-
oltó 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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra
(nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és
fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok ré-
szére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 183.141 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01700 (220) 2004.04.14.
(732) Zhu Chen Jun, Budapest (HU)

(541) FAN JUNE
(511) 25 Ruházati cikk, cipõ, alsónemûk, kalapáruk.

(111) 183.142 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01256 (220) 2004.03.22.
(732) Babér Bt., 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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.143 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 00393 (220) 2004.01.30.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRAVASTAR
(511) 5 Antilipidemikus gyógyszerkészítmények humán használatra.
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(111) 183.144 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01504 (220) 2004.04.01.
(732) Német Nemzetiségi Önkormányzat (Donauschwäbische

Selbstverwaltung), Vecsés (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatás); egészségvédõ klubok; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadá-
sa; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmszínházak üzemeltetése; foga-
dások szervezése (szórakoztatás).

(111) 183.145 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01877 (220) 2004.04.26.

(732) Grimm Könyvkiadó Kft., Szeged (HU)
(546)

(511) 16 Könyvek, szótárak.

(111) 183.147 (151) 2005.12.19.
(210) M 05 02332 (220) 2005.07.12.
(732) Ilcsi SZÉPÍTÕ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, növényi hatóanyagokat tartalmazó koz-
metikai készítmények; kéz- és lábápoló készítmények; szappa-
nok; fodrászati készítmények.
41 Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok ren-
dezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás,
szépségápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok,
kozmetikák, fodrászszalonok.

(111) 183.148 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 00868 (220) 2004.02.26.

(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül az elõállítás módja tekintetében
a brüsszeli hagyományokat követõ pulykamellsonka.

(111) 183.149 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 00870 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül az elõállítás módja tekintetében
a lyoni hagyományokat követõ pulykamell.

(111) 183.150 (151) 2005.12.19.
(210) M 03 02019 (220) 2003.05.13.
(732) SKYFILM STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyömölcsitalok, gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 183.151 (151) 2005.12.19.
(210) M 02 04045 (220) 2002.09.04.
(732) Stokely-Van Camp, Inc., Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PROPEL
(511) 32 Alkoholmentes, szénsavval nem dúsított, gyömölccsel íze-

sített italok.

(111) 183.152 (151) 2005.12.19.
(210) M 03 02519 (220) 2003.06.11.
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

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

(541) MARINA WELLNESS GYÜMÖLCSITAL
(511) 32 Gyümölcsitalok.

(111) 183.153 (151) 2005.12.19.
(210) M 03 02820 (220) 2003.06.27.
(732) JASMINE RIVER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, SILI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(546)

(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangleme-
zek; kompaktlemezek; videokazetták; lézer videolemezek; digi-
tális videolemezek; digitális hajlékonylemezek; mozifilmek;
automata elárusítóberendezések és -szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és készü-
lékek; kompaktlemez lejátszók; kompaktlemez felvevõk; DVD-
lejátszók; DVD-felvevõk; videokazetta-lejátszók; videokazetta-
felvevõk, magnókazetta-lejátszók; magnókazetta-felvevõk;
MP3- lejátszók; MP3-felvevõk; számítógépek; számítógépes já-
tékprogramok; számítógépes szoftver; számítógépes hardver;
számítógép-billentyûzetek; számítógép-monitorok; számítógé-
pes lemezmeghajtók; modemek; nyomtatók; számítógépekhez
egerek; egérpadok; csukló- és kartartó padok számítógépekkel
való használatra; digitális személyi asszisztensek; hordozható
telekommunikációs közvetlen üzenetváltó eszközök; személy-
hívók; kézi adó-vevõk; telefonok; tartozékok mobiltelefonokhoz;
digitális kamerák; videokamerák; rádiók; televíziók; GPS (glo-
bális pozicionáló rendszerek); csipkártyák, mobiltelefonok; há-
zimozi berendezések; DVD-k, VHS-k, CD-k, CD-ROM-ok, elek-
tronikus szórakoztatóeszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozi-
filmek gyártása, bemutatása, forgalmazása és kölcsönzése; tele-
vízió- és rádióprogramok gyártása, bemutatása, forgalmazása és
kölcsönzése; hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása, for-
galmazása és kölcsönzése; CD-k, VHS-k, DVD-k, csipkártyák
kölcsönzése és forgalmazása; szórakoztatással kapcsolatos tá-
jékoztatás; szórakoztató show-k és interaktív programok gyártása
televízión, kábelen, mûholdon, audio- és videohordozón, kazet-
tán, lézerlemezen, számítógépes lemezen és elektronikus módon
történõ forgalmazásra; élõ színpadi show-k; élõ elõadások bemu-
tatása; színházi produkciók; szórakoztatói szolgáltatások; szó-
rakozóhely szolgáltatások.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 183.154 (151) 2005.12.19.
(210) M 03 02853 (220) 2003.06.27.
(732) Daniel X. Wray, Vista, Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ASTROGLIDE
(511) 5 Szexuális síkosító készítmények.

(111) 183.155 (151) 2005.12.19.
(210) M 03 03812 (220) 2003.09.11.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Riesenbrau
(511) 32 Sörök.

(111) 183.158 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01189 (220) 2004.03.17.
(732) Tokaj Kereskedõház Rt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Barati Béla ügyvéd, Barati Ügyvédi Iroda, Sátoraljaújhely

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölésû területrõl származó ófurmint.

(111) 183.159 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 00998 (220) 2004.03.05.
(732) European Weather Service Kft., Budakalász (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Magyar György és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számí-
tógépek programozása; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; környezet-
védelmi tanácsadás.

(111) 183.160 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01200 (220) 2004.03.17.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
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(111) 183.161 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01817 (220) 2004.04.21.
(732) XI LIAN Nemzetközi Külkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.162 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01638 (220) 2004.04.08.
(732) Gólyahír Egyesület, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Rácz József ügyvéd, Budapest

(541) Gólyahír Egyesület
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott sze-

mélyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 183.163 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01805 (220) 2004.04.21.
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

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

(111) 183.164 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01634 (220) 2004.04.08.
(732) Hervé-Lóránth Ervin, Budakalász (HU);

Virágh György, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.165 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01641 (220) 2004.04.08.
(732) KLERNA-99 KFT., Budapest (HU)

(541) COR72Z
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.166 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01631 (220) 2004.04.08.
(732) Ed.HAAS Hungária Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)

(554)

(511) 30 Mustár.

(111) 183.167 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01180 (220) 2004.03.17.
(732) Kisokos Directory Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Budapest

(541) KERESS VELEM!
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,

amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti cikkek, fényképészeti cikkek, papíripari cikkek,
papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvészek részére, ecse-
tek, írógépek és irodai eszközök (a bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (a készülékek kivételével), csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak),
nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékeny-
ségek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szö-
vegek kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(111) 183.168 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01815 (220) 2004.04.21.
(732) ZIEGLER CONSULTING Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
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41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutató tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számitástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.169 (151) 2005.12.19.
(210) M 04 01188 (220) 2004.03.17.
(732) Tokaj Kereskedõház Rt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Barati Béla ügyvéd, Barati Ügyvédi Iroda, Sátoraljaújhely

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölésû területrõl származó bor.

(111) 183.170 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 04690 (220) 2003.11.06.
(732) Ablon Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.171 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 01381 (220) 2004.03.26.

(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)

(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,
Budapest

(546)

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

(111) 183.172 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 01380 (220) 2004.03.26.

(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)

(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,
Budapest

(546)

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

(111) 183.173 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 01379 (220) 2004.03.26.

(732) VITEXIM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

(111) 183.174 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00988 (220) 2004.03.04.

(732) Koklács Sándor, Kisnána (HU)
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(546)

(511) 33 Borok.

(111) 183.175 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 03863 (220) 2003.09.16.
(732) Baldauf és Társa Kft., Szada (HU)
(546)

(511) 30 Jégkrém.

(111) 183.176 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 04556 (220) 2003.10.31.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok és ízesített tejes
italok; tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett
kenhetõ anyagok; saláták; ebbe az áruosztályba tartozó termé-
kekbõl készített töltelékek; készételek és alkotórészek ételekhez;
fehérjetartalmú anyagok emberi fogyasztásra; az ezen áruosz-
tályba tartozó termékekbõl készült apró falatok (snackek) és
élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikória-
keverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való fel-
használásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsüte-
mények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkrémek,
jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hû-
tött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafélék; ebbe
az áruosztályba tartozó termékekbõl készített töltelékek, édes és
fûszerezett kenhetõ anyagok; szirup, cukor, méz; készételek és étel
alapanyagok; csokoládé; pizzák, pizza- alapok; pizzaszószok és

-feltétek; tésztához és rizshez való mártások; salátaöntetek; ma-
jonéz; mártások; fûszerek; az ezen áruosztályba tartozó termé-
kekbõl készült apró falatok (snackek) és élelmiszerek.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, valamint
egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szirupok és italkészítéshez szükséges egyéb, ebbe az áruosztályba
tartozó készítmények.

(111) 183.177 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 04555 (220) 2003.10.31.

(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TWIXELS
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,

szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok és ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; ebbe az áruosztályba tartozó termékekbõl ké-
szített töltelékek; készételek és alkotórészek ételekhez; fehérje-
tartalmú anyagok emberi fogyasztásra; az ezen áruosztályba tar-
tozó termékekbõl készült apró falatok (snackek) és élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikória-
keverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való fel-
használásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsüte-
mények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkrémek,
jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hû-
tött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafélék; ebbe
az áruosztályba tartozó termékekbõl készített töltelékek, édes és
fûszerezett kenhetõ anyagok; szirup, cukor, méz; készételek és étel
alapanyagok; csokoládé; pizzák, pizza- alapok; pizzaszószok és
-feltétek; tésztához és rizshez való mártások; salátaöntetek; majo-
néz; mártások; fûszerek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült apró falatok (snackek) és élelmiszerek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, valamint
egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szirupok és italkészítéshez szükséges egyéb, ebbe az áruosztályba
tartozó készítmények.

(111) 183.178 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00635 (220) 2004.02.16.

(732) PMC 2002 Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Budaörs (HU)

(740) dr. Kovács Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 183.179 (151) 2005.12.20.

(210) M 04 01976 (220) 2004.04.29.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), NEW YORK, New York állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CALCIPHARM
(511) 5 Táplálékkiegészítõk.

(111) 183.180 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00834 (220) 2004.02.25.

(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek; ezen belül sajtok, mozzarella típusú
sajtok.

(111) 183.181 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 03707 (220) 2003.09.03.
(732) KONICA MINOLTA HOLDINGS,INC., Tokyo,Japán (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi reagensek; vegyi anyagok exponált filmek, papír,
valamint lemezek feldolgozásához/elõhívásához; vegyi anyagok
exponált filmgrafikák, papír, valamint lemezek feldolgozásához;
vegyi anyagok exponált gyógyászati röntgenfilmek feldolgozá-
sához; vegyi anyagok az iparban, tudományos területen, valamint
a fényképészet területén történõ használatra, továbbá mezõgaz-
dasági, kertészeti és erdészeti használatra; száraz lemezek grafika
készítésére (nem exponált); grafikát tartalmazó filmek (nem ex-
ponált); grafikát tartalmazó papír (nem exponált); gyógyászati
röntgenfilmek (nem exponált); fényképészeti emulziós szerek;
fényképészeti filmek másoláshoz, valamint mikrofilmek (nem
exponált); fényképészeti filmek fényképek meghatározásához
(nem exponált); fényképészeti filmek tudományos mérésekhez
(nem exponált); fényképészeti filmek ipari használatra (nem ex-
ponált); fényképészeti filmek kamerákhoz katódsugárcsöves ki-
jelzõn (vissza)nézhetõ képek rögzítésére gyógyászati diagnosz-
tikai használatra (nem exponált); fényképészeti filmek (nem ex-
ponált); fényképészeti papír (nem exponált); fényképészeti lemez
(nem exponált); fényképészeti érzékenyítõ festékek; fényérzé-
keny vegyi termékek; filmek fényszedéshez (nem exponált); pa-
pír fényszedéshez (nem exponált); elõérzékenyített lemezek of-
szetnyomáshoz; részei és alkotóelemei az itt felsoroltaknak.
2 Rozsdásodást gátló zsírok; Kanada balzsam; színezõanya-
gok; kopálgyanta; dammárgyanta; xerográfiai gépekhez használt
elõhívók, valamint redukálók; festékanyagok; tintapatronok szá-
mítógépekhez, nyomtatókhoz, szövegszerkesztõkhöz; tintapatro-
nok injektoros printerekhez; tintapatronok xerográfiai gépekhez;
masztix (természetes gyanta); sokszorosító tinták; maróanyagok;
nem-vasfém fóliák és porok festéshez, díszítéshez, nyomtatáshoz
vagy mûvészi termékekhez, festékek és lakkok; színezõanyagok;
fenyõolaj fenyõgyökér kivonatból; nemesfém fóliák és porok fes-
téshez, díszítéshez, nyomtatáshoz vagy mûvészi termékekhez;
nyomtatási tinta; gyanta; szandarakgyanta; hanglemeznyomó
massza; redukálók és elõhívó szerek fényképészeti gépek, optikai
szkennerek, számítógépes nyomtatók, tintasugaras nyomtatók, lé-
zernyomtatók, optikai nyomtatók, mikrofilm olvasó nyomtatók
használatához; festékek és redukálók képformáló berendezések-
hez; redukálópatronok xerográfiai gépekhez; tapétaleszedõ ké-
szítmények; fakonzerváló anyagok; részei és alkotóelemei az itt
felsoroltaknak.
7 Vízhatlanná tevõ/bevonatképzõ szerkezetek grafikai hasz-
nálatra; vegyi anyagokat elegyítõ szerkezetek; nyomtatólemezek
vagy grafikát tartalmazó filmek készítésére szolgáló szerkezetek;
gépek és szerszámgépek; nyomtatógépek; nyomtatólemezek; ré-
szei és alkotóelemei az itt felsoroltaknak.

9 Tartozékok kamerákhoz, nevezetesen cserélhetõ lencsék,
kameralencsék, elektronikus vakuk; légtartályok; lopást gátló
riasztóberendezések; szerkezetek és eszközök exponált fényké-
pészeti filmek másolásához; vegyianyag-elegyítõ szerkezetek
fényképészeti sötétkamrákban való használatra; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülé-
kek; audio- és videolemezek; audio- és videoszalagok; audio
keverõberendezések és audio hangszórók, ellenõrzõrendszerek,
nevezetesen számítógépes konzolok és segéd- szoftverek szöve-
gek, hangfelvételek, rajzok, állóképek és mozgóképek ellenõr-
zésére és egységbe rendezésére planetáriumokban; automata do-
kumentumadagolók, kazetták és rendezõk, másológépek összes
kelléke; automata berendezések exponált, grafikát tartalmazó
filmek, papír, valamint lemezek feldolgozásához; automatabe-
rendezések exponált fényképészeti filmek és papírok feldolgo-
zásához; automataberendezések exponált gyógyászati röntgen-
filmek feldolgozásához; számlázógépek; szerkezetek felbélyeg-
zett borítékok ellenõrzéséhez; távcsövek; számolólécek; számo-
lógépek; kameratokok és tartozékok, nevezetesen táskák és szí-
jak; kameralencsék; kamerák és ezek tartozékai; valamint ezek
kiegészítõ elemei; kamerák fényképek azonosítására; kamerák
speciális fotókhoz; kamerák katódsugárcsöves kijelzõn (vissza)
nézhetõ képek rögzítésére; regiszteres pénztárgépek; mozgófil-
mes szerkezetek és eszközök; mozgófilm rögzítésére szolgáló
filmek; érmeszámláló és rendszerezõ gépezetek; érmebedobással
mûködtetett kapuk gépjármûparkoló helyekhez vagy parkolók-
hoz; számítógépes hardver; számítógépes beviteli eszközök; szá-
mítógépes memóriák; számítógépes kimeneti eszközök; számí-
tógépes periferikus eszközök; számítógépes nyomtatók; számí-
tógépes programok (bejegyzett); számítógépes szoftverek (be-
jegyzett); számítógépek; másoló berendezések és gépek (fény-
képészeti, elektrosztatikus, termikus); másológépek; adatfeldol-
gozó szerkezetek; adatfeldolgozó felszerelések és számítógépek;
sûrûségmérõk; digitális kamerák; hordozható kamera; rajzoló- és
szerkesztõgépek; elektromos számológépek; elektromos vagy
mágneses mérõszerkezetek és eszközök; elektromos, fényképé-
szeti, mozgófilmes, optikai, mérõ, ellenõrzõ berendezések és
eszközök; elektromos kommunikációs berendezések és eszkö-
zök; elektromos elosztó vagy ellenõrzõ gépezetek és eszközök;
elektródák; elektrolizáló készülékek; elektromos kamerák; elek-
tromos adatfeldolgozó gépek fényképészeti befejezõ laborató-
riumi használatra; elektromos gépek és eszközök, valamint ezek
részei és tartozékai; elektromos nyomtatók, számítógépek
alkotórészeiként; elektromos dianézõk; faxberendezések; szál-
optikás kábelek; elektromos vezetékek és kábelek; filmek (ex-
ponált); filterek (fényképészeti); vakuégõk (fényképészeti) és
stroboszkóp egységek; egyenletességtesztelõk; floppylemezek;
azonosító kártyák, kódolt kártyák; fényképészetben használt ipari
mérõmûszerek, nevezetesen megvilágítás mérõk, televíziókészü-
lékek színkiegyenlítõ analizátorai, megvilágításmérõk; színmé-
rõk, sugárzási színképmérõk, hõmérsékletmérõk, klorofillmérõk,
színképfénymérõk, fényességmérõk, UV-sugárzás-mérõk, katód-
sugárcsõ fókuszmérõk, színes kijelzõ mérõeszközök, érintkezõ-
mentes háromdimenziós digitálissá alakító berendezések; tin-
tasugaras nyomtatók; adapterek számítógépekhez; lézernyom-
tatók; világító vagy mechanikus útjelzések; gépek és eszközök
vidámparki és játszótéri használatra; mágneses magok; mágneses
adathordozók, mûsoros lemezek; mágneses adathordozók; mág-
neses memórialemezek; mechanikus kalkulátorok; mérõ- beren-
dezések és eszközök; olvasztó-vágó gépek fémmegmunkáláshoz;
memórialemez meghajtó; mikrofilm kamerák; mikrofilm olva-
só-nyomtatók; mikrofilm olvasó és/vagy felvevõ- készülékek;
filmfelvevõ gépek; jelenetek jelzésére szolgáló gépek automata
processzorok tartozékaiként; mûveletfelvevõ gépek; optikai be-
rendezések és eszközök; optikai adathordozók; optikai lemezek;
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optikai szálak; optikai üveg; optikai lencsék; optikai nyomtatók;
optikai szkennerek; ózonozásra szolgáló berendezések; fázis-
módosítók; elemek; fénymásoló gépek; fényképészeti berende-
zések és eszközök; fényképészeti kamerák; fényképészeti nyom-
tatásokat készítõ berendezések; fotomaszk blankfilmek belsõ
kapcsolatú elektromos részek gyártásánál használt anyagokként;
fényfelvevõk; fényszedõ gépek; fizikai vagy vegyi berendezések
és eszközök; planetáriumi felszerelések, nevezetesen gömbölyû
felületû képernyõ, képvetítõk, ûrszimulátorok, emelõegységek,
teljes mennyezeti mozirendszer, videó és audió, nevezetesen
lemez vagy kazetta video- és audiofelvevõk és -lejátszók, va-
lamint képvetítõk; planetáriumok; elõre felvett videolemezek és
-szalagok; nyomtatók számítógéppel együtt történõ használatra;
edzett üveg; lyukkártya gépek; felvételek; ellenálláshuzalok;
röntgenkamerák; rotációs konverterek; szkennerek; képernyõk
(fényképészeti); képernyõk grafikák készítéséhez; diafilm tartó-
keretben; diafilmek és transzparenciák; szemüvegek; támogató
számítógépes szoftver fénymásoló gépekkel, szkennerekkel, op-
tikai szkennerekkel, számítógépes nyomtatókkal, tintasugaras
nyomtatókkal, lézernyomtatókkal, nyomtatókkal, optikai nyom-
tatókkal, digitális kamerákkal és faxgépekkel együtt történõ hasz-
nálatra, nevezetesen vezérlõ szoftver és hálózat kiszolgáló szoft-
ver; nyomtatók; idõrögzítõ szerkezetek; idõbélyegzõ gépek;
transzpaxenciák (fényképészeti); háromlábú állványok kamerák-
hoz; árusító automaták; videokamerák; videolemez lejátszók;
video játékgépek személyes használatra; videonyomtatók
videoképekrõl készült nyomtatásokhoz; videoszalag felvevõ ké-
szülékek; videofelvevõ és/vagy másoló berendezések, nevezete-
sen videokamerák, videofelvevõk, másolók és lejátszók, video-
meghajtó szerkezetek, videohangolók; szövegszerkesztõk; részei
és alkotóelemei az itt felsoroltaknak; egyszeri felhsználásra ké-
szült fényképezõgépek.

10 Gyógyászati és diagnosztikai berendezések és eszközök,
valamint ezek perifériás eszközeik; erõsítõ/nagyító képernyõk
röntgenfilmekhez (gyógyászati röntgenfelvételekhez); sárgaság-
mérõk; gyógyászati berendezések és eszközök; gyógyászati rönt-
genfelvétel-sokszorosítók; ortopédcikkek; oximéterek; protézis
vagy fogtömõ anyagok; röntgengépek gyógyászati használatra;
sebészeti érlekötõ és varróanyagok; sebészeti, gyógyászati, fog-
orvosi és állatgyógyászati berendezések és eszközök; varróanya-
gok; tesztelõberendezések gyógyászati célokra; nem exponált
gyógyászati röntgenfilm kazetták; nem exponált gyógyászati
röntgenfilmek; röntgendiagnosztikai berendezések; részei és al-
kotóelemei az itt felsoroltaknak.
16 Címzõgépek; ragasztók irodai és házi használatra; albumok;
automata felbélyegzõ gépek; kéknyomat készítõ gépek; másoló-
berendezések (irodai felszerelések); rajzolóeszközök és rajzo-
lóanyagok; elektromos fûzõgépek; borítékbélyegzõ gépek irodai
használatra; sokszorosító-, másolókészülékek; tinta; tintaszala-
gok és írógépbe való tintaszalagok; tintaszalagok számítógépes
nyomtatókhoz; betûnyomó másoló gépek; jelölõsablonok; sten-
ciles sokszorosítógépek; tintasugaras nyomtatóhoz tartozó papír;
papírmegsemmisítõ gép; papír; nyomtatott anyagok; fényképek;
papírok fénymásológépekhez, papírok nyomtatóhoz, papírok fax-
gépekhez; nyomtatók és faxgépek; fényképállványok; sima papír
xerográfiai gépekhez; postai bérmentesítõ gépek; képeslapok;
nyomdabetûk; rotációs másológépek; nyomtatóba való regletta
papíráruk; hõérzékeny papír; írógépek; részei és alkotóelemei az
itt felsoroltaknak.
40 Temperálás; könyvkötés; digitális képfeldolgozás; fénykép-
nagyítás; fényképnyomtatás; fényképészeti filmelõhívás; fény-
nyomás; mozgóképfilmek feldolgozása; feldolgozás, elõhívás és/
vagy fotófilmek és fotópapírok nyomtatása; hulladék- és szemét-
újrahasznosítás; kémiai gépek és berendezések kölcsönzése és
tartós bérlete; élelmiszer-feldolgozó és frissítõital készítõ gépek
és berendezések kölcsönzése és tartós bérlete; fakitermelõ gépek
és eszközök kölcsönzése és tartós bérlete; fa- és furnérlemez
készítõ gépek és berendezések kölcsönzése és tartós bérlete;

könyvkötõ gépek kölcsönzése és tartós bérlete; textilgépek és
berendezések kölcsönzése és tartós bérlete; dohányfeldolgozó
gépek kölcsönzése és tartós bérlete; zúzógépek kölcsönzése és
tartós bérlete; papírkészítõ gépek kölcsönzése és tartós bérlete;
papírfeldolgozó gépek kölcsönzése és tartós bérlete; fémfeldolgo-
zó gépek és eszközök kölcsönzése és tartós bérlete; fényképelõ-
hívó, nyomtató, nagyító vagy befejezõ berendezések kölcsönzése
és tartós bérlete; anyagmegmunkálás.

(111) 183.182 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 01977 (220) 2004.04.29.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, SVÁJC (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PHILIP MORRIS MILLESIME
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, beleértve szivarok, ciga-

retták, rövid szivarok, dohány saját sodrású cigarettákhoz, pi-
padohány, rágódohány, szippantó dohány, dohánypótlók (nem
orvosi célokra); dohányzócikkek, beleértve cigarettapapír és hü-
vely, cigarettaszûrõk, dohányszelencék, cigarettatartók és ha-
mutartók nem nemes fémbõl, ezek ötvözetei vagy ilyen anyaggal
bevonva; pipák, zsebben hordozható készülékek cigaretta sod-
rásához, gyújtók; gyufák.

(111) 183.183 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00658 (220) 2004.02.16.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(300) 55041/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Termékek nõi higiéniai célokra és menstruáció idejére, így
higiéniai betétek és tamponok, tisztasági betétek, nedvszívó beté-
tek és nõi egészségügyi betétek.

(111) 183.184 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00836 (220) 2004.02.25.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek; ezen belül sajtok, mozzarella típusú
sajtok.
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(111) 183.185 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 01398 (220) 2004.03.26.
(732) CANDELA Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) PALLAVICINI KASTÉLYSZÁLLÓ
(511) 43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

(111) 183.186 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 04593 (220) 2003.10.31.
(732) Koda Farms, Inc., South Dos Palos, Kalifornia (US)
(300) 76/539,923 2003.08.11. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Rizs és rizsliszt.

(111) 183.187 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 02033 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) ZEUSZ zöldborsófajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta): zöldborsó.

(111) 183.188 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 02031 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) LÉDA zöldborsófajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta): zöldborsó.

(111) 183.189 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 02032 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) ZSUZSI zöldborsófajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta): zöldborsó.

(111) 183.193 (151) 2005.12.20.
(210) M 03 04687 (220) 2003.11.06.
(732) HÍRNÖK MÉDIA Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Bt., Mogyoród (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; brosúrák, vékony
fûzött könyvek; folyóiratok; füzetek; hírlevelek; katalógusok;
könyvecskék, füzetek; könyvek; nyomtatványok; papíráruk; új-
ságok.

(111) 183.200 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00029 (220) 2004.01.07.
(732) Southern Signal Entertainment, S.A. de C.V., Monterrey,

Nuevo Leon (MX)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOUTHERN SIGNAL

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fény-
képészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és fel-
szerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezeté-
sére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illet-
ve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; mégpedig audio- és videofelvételek a média
valamennyi területérõl, például lemezek, magnókazetták, CD-
ROM-ok televízió általi használatra tervezett vagy erre alkalmas
játékberendezések, monitor vagy egyéb kijelzõ berendezések,
amely elkülönül a játékberendezéstõl; videó és számítógépes
játékgépek, memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játék-
készülékek, nevezetesen lemezek, kézi vezérlõ egység elektro-
nikus játékokhoz, önmûködõ játékeszközök, rendszerint kézi ve-
zérlésû, amellyel a játék nem igényel elkülönült felszerelési esz-
közt (televízió, monitor) és tartalmaz olyan játékeszközt, amely
saját kijelzõvel rendelkezik, de televízióval is összekapcsolható,
és azok is, amelyekben a játékok cserélhetõk és amelyekbe játék-
kártyák helyezhetõk; memória eszközöket tartalmazó számító-
gépes játékkészülék, mégpedig lemezek és elektronikus játékok
használatára szolgáló kézi vezérlõ egység, önmûködõ játékesz-
közök, beleértve az olyan játékeszközt, amely saját kijelzõvel
rendelkezik, de televízióval is összekapcsolható, és azok is, ame-
lyek játékkártyával mûködnek; globális számítógépes hálózatból
letölthetõ interaktív számítógépes játék szoftver; érmebedobásos
játékautomaták; valamennyi típusú érmével vagy kártyával mû-
ködtethetõ (szerencse) játékgép; szemüvegek és napszemüvegek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; mégpedig szórakoztató programok gyártása és
sugárzása, nevezetesen DVD- és videofelvételek, mozifilmek és
televíziós mûsorok.

(111) 183.201 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00148 (220) 2004.01.14.
(732) WPP Marketing Communications (Hong Kong) Limited,

(Hong-Kongban, Kína bejegyzett cég), Quarry Bay,
Hong Kong (CN)

(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,
Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) RED CELL
(511) 16 Papír és papírból készült termékek; karton és kartonból

készült termékek, nyomdaipari termékek, kiadványok; újságok,
folyóiratok, könyvek, magazinok, kézikönyvek, katalógusok, hír-
levelek, nyomtatott oktatási és tanítási anyagok, reklámanyagok;
fotók, poszterek és naptárak; papíráruk.
35 Tanácsadási, konzultációs, kutatási és információs szol-
gáltatások üzleti célra a digitális média és telekommunikációs
szolgáltatások területén, beleértve az internetet, az intraneteket és
extraneteket, az interaktív televíziózást, a CD-ROM-okat és a
mobil telefonálással kapcsolatos szolgáltatásokat mind szolgál-
tatók, mind vevõk számára; a médiával kapcsolatos tanácsadás
üzleti célra és üzleti tanácsadás a felsorolt szolgáltatások terve-
zésére, fejlesztésére, megvalósítására, kutatására és karbantar-
tására vonatkozóan; hirdetési, piacszervezési, értékesítési és pro-
móciós szolgáltatások; médiára és piacra vonatkozó kutatás,
elemzés és konzultáció; hirdetési, valamint média hely és idõ
vásárlásával, közvetítésével, tervezésével és biztosításával kap-
csolatos szolgáltatások; mindenféle hirdetés és reklám készítése;
piactámogatási szolgáltatások; üzleti statisztikai elemzések és
összeállítások készítése; üzlettámogatási és adminisztrációs szol-
gáltatások; üzletvezetési szolgáltatások; nyilvánosság biztosítá-
sával kapcsolatos szolgáltatások; hirdetési anyagok és reklámok
elõállítása; közönségszolgálat és tájékoztatás; üzleti, reklámozási
és piacszervezési tevékenységgel kapcsolatos kutatási és infor-
mációs szolgáltatások; az elõbbiekre vonatkozó információs szol-
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gáltatások biztosítása; adatrögzítési, adatbeviteli és adat-vissza-
keresési szolgáltatások.

42 Tervezési szolgáltatások; grafikus tervezés; szoftverterve-
zés és számítógépes tervezés, számítógépes szolgáltatások, infor-
mációs és konzultációs szolgáltatások az elõbbiekkel kapcso-
latban; számítógép-programozás, számítógépes adatbázishoz
hozzáférési idõ bérbeadása; információhoz való hozzáférés és idõ
bérbeadása és lízingelése; számítógépes rendszerelemzés; szá-
mítógépes hardver és szoftver tervezése; szakmai és mûszaki
konzultáció és információnyújtás, valamint tanácsadás az elõb-
biekkel kapcsolatban; számítógépes szolgáltatások; ipari termé-
kek tervezése; kiadói, szerkesztési szolgáltatások; fényképészeti
szolgáltatások; nyomdai szolgáltatások; art stúdió szolgáltatások;
ipari formatervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások;
csomagolástervezés; információs, kutatási és konzultációs szol-
gáltatások az elõbbiekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgálta-
tások az internet használatával és az internetre kerülõ anyagok
megtervezésével kapcsolatban; információnyújtás az elõbbiekkel
kapcsolatban; kutatási szolgáltatások üzleti célra a digitális média
és telekommunikációs szolgáltatások területén, beleértve az inter-
netet, az intraneteket és extraneteket, az interaktív televíziózást, a
CD-ROM-okat és a mobil telefonálással kapcsolatos szolgálta-
tásokat mind szolgáltatók, mind vevõk számára.

(111) 183.202 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00332 (220) 2004.01.26.
(732) IPC Media Limited, London (GB)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUPERBIKE
(511) 16 Nyomtatott kiadványok; nyomtatott anyagok; magazinok,

oktatási és tanítási anyagok (készülékek kivételével), papíripari
cikkek, folyóiratok; poszterek, naptárak, fali táblázatok; irat-
gyûjtõk; személyi szervezõk; anyagok mûvészek részére; csoma-
golópapír, csomagolásra szolgáló anyagok papírból és karton-
papírból, valamint csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); kártyák és könyvjelzõk.

(111) 183.203 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00334 (220) 2004.01.27.
(732) Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).

(111) 183.204 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00335 (220) 2004.01.27.
(732) AMELO-INVEST Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak.

(111) 183.205 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00407 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok, tojás, 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, sü-
tõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(111) 183.206 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00426 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) Paint stick
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; borotvák;

háztartási elektromos kézi eszközök, beleértve: villanyborotva;
elektromos késélezõ; vágószerszám; permetezõk, porlasztók,
fecskendezõk; szõrtelenítõ eszközök, depillálók (elektromos és
nem elektromos); borotvák, hajnyíró- és hajalakító gépek, frizura-
készítõ eszközök (elektromos és nem elektromos); manikûrkész-
letek, ollók.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó
tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoz-
tatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és
számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irá-
nyítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fo-
gadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések
tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós
szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális
számítógépes és média hálózaton keresztül történõ eladások lebo-
nyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 183.207 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00507 (220) 2004.02.05.
(732) Juhász Gergely, Gyöngyös (HU)

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

(111) 183.208 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00524 (220) 2004.02.06.
(732) CSABAHÚS Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
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(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó kolbászfélék.

(111) 183.210 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00525 (220) 2004.02.06.

(732) CSABAHÚS Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó kolbászfélék.

(111) 183.211 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00526 (220) 2004.02.06.
(732) CSABAHÚS Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó kolbászfélék.

(111) 183.212 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00527 (220) 2004.02.06.

(732) Pannon Filharmonikusok-Pécs, Pécs (HU)

(546)

(511) 15 Hangszerek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.213 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00528 (220) 2004.02.06.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(541) K&H Gyógyvarázs
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 183.214 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00532 (220) 2004.02.06.
(732) Aventis (Ireland) Limited, Dublin (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCULPTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények az egészségügyi helyreállító

gondozásban és a szépségápolásban történõ használatra, implan-
tátumok a gyógyászati, kozmetikai és esztétikai sebészetben tör-
ténõ használatra.
10 Mûanyagokból készült sebészeti implantátumok a gyógyá-
szati, kozmetikai és esztétikai sebészet részére.
44 Kozmetikai, plasztikai és egészségügyi helyreállító sebé-
szet; orvosi szépségápolási szolgáltatások, nevezetesen vonások
és ráncok nem sebészeti kezelése.

(111) 183.216 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00575 (220) 2004.02.11.
(732) UNILUB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 11 Légszûrõk légkondicionáláshoz.

(111) 183.217 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00588 (220) 2004.02.11.
(732) FUTASZAKI Gyorsjavító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea ügyvéd, Dr. árva tímea ügyvédi iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

M159

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/2

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.218 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00589 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 183.219 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00590 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU); Magyar Posta

Életbiztosító Rt., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 183.220 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00592 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU)

(541) Magyar Posta Életbiztosító Rt.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 183.221 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00593 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)
(541) Posta Autóõr
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 183.222 (151) 2005.12.20.
(210) M 04 00607 (220) 2004.02.12.
(732) Gölcz Dénes, Budapest (HU)
(740) dr. Kucserák Katalin ügyvéd, Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.223 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00613 (220) 2004.02.12.
(732) Vektor Munkavédelmi, Mûszaki, Fejlesztõ és Gyártó

Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Baleset elleni védõkesztyûk, védõsisakok.
25 Egyenruhák, ingek, kabátok, mellények, munkaruhák.

(111) 183.224 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00614 (220) 2004.02.12.
(732) Vektor Munkavédelmi, Mûszaki, Fejlesztõ és Gyártó

Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Éva ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Baleset elleni védõkesztyûk, védõsisakok.
25 Egyenruhák, ingek, kabátok, mellények, munkaruhák.

(111) 183.225 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00615 (220) 2004.02.12.
(732) C.A. RON SANTA TERESA, El Consejo, Estado

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

Budapest

(546)

(511) 33 Rumok.

(111) 183.226 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00617 (220) 2004.02.12.
(732) BIOVÉD Bt., Budapest (HU)

(541) KONI
(511) 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).

(111) 183.227 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00625 (220) 2004.02.13.
(732) HORVÁTH TÜZÉP Építõipari- és Kereskedelmi Kft.,

Jánd (HU)

(546)

(511) 19 Félig megmunkált faáruk, furnérlemezek, építési üveg.
37 Épületek építésével kapcsolatos szolgáltatások, építkezési
területen lévõ szakipari szolgáltatások.
39 Szállítás.

(111) 183.228 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00626 (220) 2004.02.13.
(732) Dupsi József, Orosháza (HU)
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(546)

(511) 30 Száraztészták.

(111) 183.229 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00627 (220) 2004.02.13.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(300) 1042124 2003.10.17. BX
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NUTRI-SERUM
(511) 1 Vegyi készítmények személyi használatra szolgáló termé-

kek elõállításához.
3 Szappanok; mosószerek; fehérítõ készítmények, tisztítóké-
szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivíz; aromaterápiás szerek; masszázskészítmények; dezodo-
rok és izzadásgátló szerek; fejbõr- és hajápoló készítmények;
samponok és hajkondicionáló szerek; hajfestékek; hajformázó
készítmények; fogpaszták; szájvizek; száj- és fogápolási készít-
mények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmé-
nyek; fürdéshez és zuhanyozáshoz használt készítmények; bõr-
ápoló szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozó-
készítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni ké-
szítmények; szõrtelenítõ készítmények; naptejek, napozókrémek;
kozmetikumok; smink- és sminkeltávolító készítmények; vaze-
lin; ajakápoló készítmények; hintõporok; vatta, pamutrudacskák;
kozmetikai párnácskák, törlõkendõk vagy tisztítóeszközök; elõ-
nedvesített vagy impregnált tisztítópárnácskák, törlõkendõk vagy
tisztítóeszközök; szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 183.230 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00631 (220) 2004.02.13.
(732) Elsõ Magyar Borház Kft., Badacsonytomaj (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Kft.,

Budapest

(541) SZEREMLEY
(511) 33 Borok.

(111) 183.231 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00674 (220) 2004.02.17.
(732) Eurostock Ltd., Sofia (BG)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.232 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00675 (220) 2004.02.17.
(732) The Chubb Corporation (New Jersey államban bejegyzett

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

Budapest

(541) INNOVATOR FROM CHUBB
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások.

(111) 183.233 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00677 (220) 2004.02.17.
(732) Magyarországi Zöld Párt, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, valamint ezen tevékenységek meg-
jelölése fõként a közélet, a gazdaság és a politika területén, a pla-
kátok, szórólapok, matricák, reklámfilmek, egyéb propaganda-
anyagok során történõ megjelenítés, környezetbarát termékek,
biotermékek, egészségvédelemmel és életreformmal kapcsolatos
termékek megjelenítése, környezetvédelemmel és egészség-
üggyel kapcsolatos berendezések megjelenítése minden pártmeg-
nyilvánulással, pártpropagandával, társadalmi, szervezeti tevé-
kenység reklámozásával történõ megjelenítés az országgyûlési
képviselõ, a helyhatósági és az EU-s választások propaganda-
anyagain, illetve szavazólapján történõ megjelenítése.

(111) 183.234 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00683 (220) 2004.02.17.
(732) FORTUNATE Kereskedelmi Kft., Lajosmizse (HU)
(740) dr. Csvila István ügyvéd, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) (T)egyen az egészségéért!
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló

szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég; babliszt; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips
(gabonakészítmény).

(111) 183.235 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00685 (220) 2004.02.17.
(732) TIMPEX Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János ügyvéd, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

(111) 183.236 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00686 (220) 2004.02.17.
(732) TT-BER Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János ügyvéd, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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(546)

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

(111) 183.237 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00718 (220) 2004.02.19.
(732) Gyõri László, Budapest (HU)
(740) dr. Lisák Beáta ügyvéd, Lisák Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.238 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00727 (220) 2004.02.19.
(732) Szücs Ferenc, Kisújszállás (HU)

(546)

(511) 30 Gyógynövényekkel fûszerezett pörkölt, olajos magvak.

(111) 183.239 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00762 (220) 2004.02.23.
(732) CONATRIX Marketing Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Mágneskártyák, csipkártyák, vonalkódos kártyák.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.240 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00851 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.241 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00852 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.242 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00853 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.243 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00854 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
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(546)

(511) 29 Kolbászok.

(111) 183.244 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00855 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kolbászok.

(111) 183.245 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00856 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kolbászok.

(111) 183.246 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00857 (220) 2004.02.26.

(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.247 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00858 (220) 2004.02.26.

(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.248 (151) 2005.12.21.

(210) M 04 00859 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény.

(111) 183.249 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00972 (220) 2004.03.04.

(732) dr. Zoltai Mária, Budapest (HU); Kutak Noémi,
Budapest (HU); Kutak Attila, Budapest (HU); dr. Berzsenyi
László, Érd (HU)
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(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcssûrítmények,
szörpök, más készítmények italokhoz; gyümölcskonzervek, hazai
és külföldi termelésbõl, hagyományos alternatív és erdei/vagy
biogazdálkodásból származó valamennyi fajta gyümölcsre kiter-
jedõen.

(111) 183.250 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00574 (220) 2004.02.11.
(732) NÁNÁSI 55 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 183.251 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00724 (220) 2004.02.19.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Schmidt Éva ügyvéd, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

(554)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek.
3 Mosó-, mosogatószerek.

(111) 183.252 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00726 (220) 2004.02.19.
(732) SEDO Kft., Siófok (HU); Enviro-Pharm Kft.,

Felsõzsolca (HU)

(541) DreamPower
(511) 1 Felületaktív anyagok; folyadékok sebességváltómûbe; ipari

vegyi termékek; készítmények motor hûtõanyagok felforrásának
meggátlására; kopogásgátló anyagok robbanómotorokhoz; mo-
torok korommentesítésére vegyi termékek; vegyi adalékanyagok,
motorüzemanyagokhoz.

(111) 183.253 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00728 (220) 2004.02.19.
(732) Izsák Ilona, Budapest (HU)

(541) HEXINA
(511) 45 Horoszkópkészítés, jóslás.

(111) 183.254 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00734 (220) 2004.02.19.
(732) Egyptian Ministry of Tourism c/o Egyptian Tourist

Authority, Cairo (EG)
(300) 003598927 2003.12.11. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 24 Törülközõk, beleértve strandtörülközõk; textíliák és tex-
tilcikkek; poháralátétek szövetbõl; ágynemû; arctörlõk; zászlók;
zsebkendõk; takarók; textilszalvéták; asztalterítõk; tányéraláté-
tek; asztalkendõk; textil faliszõnyegek.
25 Rövidujjú pólók, szabadidõ-viselet, ruházati cikkek, úszó-
ruhák, pihenõviselet; lábbelik, beleértve szandálok és strand-
cipõk; fejfedõk, beleértve baseballsapkák; övek.
39 Helyfoglalás utazásokra; vakációk és utazások megszer-
vezése; utazási iroda; turisztikai hatóság szolgáltatásai; szállítási
szolgáltatások; tengeri körutazások szervezése; helyfoglalás;
autókölcsönzés; utaskíséret; információs és az elõbbiekkel kap-
csolatos tanácsadói szolgáltatások.
43 Ideiglenes elszállásolás intézése; ideiglenes szállásadás; ho-
telszolgáltatások; vendéglátói és éttermi szolgáltatások; az elõb-
biekkel kapcsolatos információs és tanácsadói szolgáltatások.

(111) 183.255 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00735 (220) 2004.02.19.
(732) Egyptian Ministry of Tourism c/o Egyptian Tourist

Authority, Cairo (EG)
(300) 003599032 2003.12.11. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 24 Törülközõk, beleértve strandtörülközõk; textíliák és textil-
cikkek; poháralátétek szövetbõl; ágynemû; arctörlõk; zászlók;
zsebkendõk; takarók; textilszalvéták; asztalterítõk; tányéraláté-
tek; asztalkendõk; textil faliszõnyegek.
25 Rövidujjú pólók, szabadidõ-viselet, ruházati cikkek, úszó-
ruhák, pihenõviselet; lábbelik, beleértve szandálok és strand-
cipõk; fejfedõk, beleértve baseballsapkák; övek.
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39 Helyfoglalás utazásokra; vakációk és utazások megszer-
vezése; utazási iroda; turisztikai hatóság szolgáltatásai; szállítási
szolgáltatások; tengeri körutazások szervezése; helyfoglalás;
autókölcsönzés; utaskíséret; információs és az elõbbiekkel kap-
csolatos tanácsadói szolgáltatások.
43 Ideiglenes elszállásolás intézése; ideiglenes szállásadás; ho-
telszolgáltatások; vendéglátói és éttermi szolgáltatások; az elõb-
biekkel kapcsolatos információs és tanácsadói szolgáltatások.

(111) 183.256 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00778 (220) 2004.03.25.
(732) Varga István, Tata (HU)

(546)

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

(111) 183.257 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00839 (220) 2004.02.26.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon MobiCard
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 183.258 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00906 (220) 2004.03.01.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) Raiffeisen Bank Rt., Budapest

(541) STYLER
(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, ostyaszelet, kekszes csoko-

ládé.

(111) 183.259 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00907 (220) 2004.03.01.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) Raiffeisen Bank Rt., Budapest

(541) TIBI SNACK
(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, ostyaszelet, kekszes csoko-

ládé.

(111) 183.260 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00912 (220) 2004.03.01.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(541) mindmegette
(511) 35 Hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-

gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
38 Távközlés (internetes felhasználás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.261 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00913 (220) 2004.03.01.
(732) Takács Attila, Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.

(111) 183.262 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 04879 (220) 2003.11.18.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(541) MULTIBET
(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
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Ügynöki munkák.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-prog-
ramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 183.263 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00490 (220) 2004.02.05.
(732) IKO Kábeltévé Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.264 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00491 (220) 2004.02.05.
(732) IKO Kábeltévé Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.265 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 04670 (220) 2003.11.05.
(732) Cadbury Ireland Ltd, Coolock, Dublin 5 (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
(541) TROPICAL CHILL
(511) 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, így to-

rokfájás elleni cukorkák.

(111) 183.266 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 04669 (220) 2003.11.05.
(732) Cadbury Ireland Ltd, Coolock, Dublin 5 (IE)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) COOL BERRY
(511) 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, így to-

rokfájás elleni cukorkák.

(111) 183.267 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00889 (220) 2004.02.27.
(732) CAMPONA Italgyártó és -forgalmazó Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 33 Vodka.

(111) 183.268 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00104 (220) 2004.01.12.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

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

(541) ISMN-PH
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 183.269 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 01754 (220) 2003.04.24.
(732) Traxler Károly, Debrecen (HU); Jakab György István,

Berettyóújfalu (HU); Kurucz János, Debrecen (HU)
(740) Ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.270 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 03324 (220) 2003.08.06.
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kotmayer Zalán ügyvéd, Budapest

(541) Akciópress
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,

amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti cikkek, fényképészeti cikkek, papíripari cikkek,
papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai eszközök, (a bútorok kivételével),
tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével), csoma-
golásra szolgáló mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tar-
toznak), nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás; hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 183.271 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 01485 (220) 2004.03.31.
(732) Szerviz Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(740) Petro Kálmán szabadalmi ügyvivõ, HUNGINVEST Mérnöki
Iroda Kft., Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.272 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 01484 (220) 2004.03.31.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TWISTERS
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, melyek

nem tartoznak más áruosztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; táplálékok és táplálék kiegészítõk állatok részére;
szépiacsontok; csontok és ehetõ rágcsák; állati alom.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápo-
lási szolgáltatások állatok részére; állatgondozással kapcsolatos
jótékonysági és tanácsadási tevékenységek; állatokkal kapcsola-
tos tenyésztési, nevelési és kutatási szolgáltatások.

(111) 183.273 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 01482 (220) 2004.03.31.
(732) The Elvis Shop Ruházati Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

(541) VRS 69
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és nyeregfelszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.274 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00781 (220) 2004.02.23.
(732) Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)

(541) DENIS italporcsalád
(511) 32 Többféle ízesítésû, por alakú italkoncentrátum, amelybõl

víz hozzáadásával alkoholmentes ital állítható elõ.

(111) 183.275 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00800 (220) 2004.02.23.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

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

Budapest

(541) ALWAYS DUO ACTION
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, így tisztasági betétek, higiéniai törlõ-

kendõk, tamponok, egészségügyi alsónemûk, nõi higiéniai intim-
betétek; inkontinenciapelenkák és -betétek, inkontinencianadrágok.

(111) 183.276 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00010 (220) 2004.01.05.
(732) „MASPEX WADOWICE” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FRAIX
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, por alkoholmentes

italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok
készítéséhez, ásványvíz.

(111) 183.277 (151) 2005.12.21.
(210) M 03 05435 (220) 2003.12.12.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
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(554)

(511) 21 Edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üvegek,
üvegmécses, üvegbúra, üvegtartály, poharak; más osztályokba
nem tartozó porcelán- és fajanszáruk.

(111) 183.278 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00904 (220) 2004.02.27.

(732) Tarpa Natura Kft., Tarpa (HU)
(546)

(511) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök, zöldségek és
ezek keverékei, aszalványok; müzlik; zselék, lekvárok; konzervek.

(111) 183.279 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 01481 (220) 2004.03.31.

(732) Hungarotel Torna Club, Békéscsaba (HU)
(546)

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

(111) 183.280 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 01477 (220) 2004.03.31.

(732) EXTREMDRINK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Szilasliget (HU)

(740) dr Spielmann Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok (energiaital).

(111) 183.281 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00983 (220) 2004.03.04.
(732) Bajkó Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 183.282 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00799 (220) 2004.02.23.
(732) Energetix Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk és egyéb kiegészítõk.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 183.283 (151) 2005.12.21.
(210) M 04 00792 (220) 2004.02.23.
(732) POLÁRIUM Hangulat- és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések, fûtõberendezések, egészségügyi be-
rendezések.

(111) 183.284 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01531 (220) 2004.04.02.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
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(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ Gödölle,Kékes,Mészáros
&Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k, CD-
ROM-ok, DVD-k, számítógépprogramok, számítástechnikai
adathordozók.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, levélpapírok, borítékok,
poszterek, naptárak, fényképek; tollak, bélyegzõk, kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
19 Kõbõl vagy márványból készült kegytárgyak, szobrocskák,
valamint ajándék- és dísztárgyak.
20 Fából, gipszbõl, viaszból vagy mûanyagból készült kegy-
tárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
21 Üvegbõl, porcelánból vagy kerámiából készült kegytár-
gyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(111) 183.285 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01128 (220) 2004.03.11.
(732) ORIENT Ingatlanhasznosító és Vendéglátó

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

Budapest

(541) AROMATIK
(511) 16 Papír, karton, ezen anyagból készült termékek, papíripari

cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok.
43 Éttermek, falatozók, kávéházak, büfék, gyorséttermek, ven-
déglátó-ipari szolgáltatások.

(111) 183.286 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01127 (220) 2004.03.11.
(732) ORIENT Ingatlanhasznosító és Vendéglátó

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

Budapest

(541) AROMATIC
(511) 16 Papír, karton, ezen anyagból készült termékek, papíripari

cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok.
43 Éttermek, falatozók, kávéházak, büfék, gyorséttermek, ven-
déglátóipari szolgáltatások.

(111) 183.287 (151) 2005.12.28.
(210) M 03 04520 (220) 2003.10.29.
(732) CallGate Telekommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Radnai Márta, Dr. Radnai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) bellafone
(511) 38 Távközlés.

(111) 183.288 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01913 (220) 2004.04.27.
(732) BDS TWO, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Newark, Delaware állam (US)

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

(546)

(511) 1 Vegyszerek ipari, tudományos és fényképészeti, valamint
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti célokra; feldolgozatlan mû-
gyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; tûzoltó szerek; fé-
mek edzéséhez és forrasztásához alkalmazott készítmények; élel-
miszer-tartósító vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ragasztók.

(111) 183.289 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01713 (220) 2004.04.15.
(732) SYMBIOZIS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek, közlekedési eszközök, babakocsik.

(111) 183.290 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 00751 (220) 2004.02.20.

(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

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

(541) JÉGRÉM
(511) 29 Tej és tejtermékek; joghurtok; desszertek, tejturmixok, gyü-

mölcsturmixok; snack ételek.
30 Sütemények és desszertek, fagylaltok; sörbet, fagyasztott
sütemények; jég; snack ételek, készítmények a felsorolt termékek
elõállításához, amennyiben más osztályba nem tartoznak.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szirupok és egyéb készítmények italok elõállításához.

(111) 183.291 (151) 2005.12.28.
(210) M 03 04527 (220) 2003.10.29.

(732) GYÕRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.,
Gyõr (HU)

(740) dr. Lakos Júlia ügyvéd, Gyõr

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
42 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
43 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 183.292 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01918 (220) 2004.04.28.
(732) Ed.Haas Hungária Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)
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(546)

(511) 1 Borkõsav, citromsav, borderítõ szerek, borecet, borkõ, derítõ-
szerek, szalakálé, szalicilsav, szódabikarbóna, szacharin, zselatin.
30 Aromák, aromák italokhoz, aromák süteményekhez, burgo-
nyaliszt, cukor, csokoládé, díszek süteményekhez, fagylaltporok,
glükóz, fûszerkeverékek, fûszerek, ízesítõk, gyümölcskocsonya,
zselé, jégkrémporok, fagylaltporok, kakaó, kávé, kávéaromák,
keményítõtartalmú termékek élelmiszerekhez, kekszek, kötõ-
anyagok fagylaltokhoz, méz, pudingporok, salátaöntetek, süte-
mények, süteményporok, sütésre szolgáló anyagok, tejszínhabot
keményítõtermékek, vanília (ízesítõszer), vanilin (vaníliapótló),
természetes édesítõszerek, élesztõk, erjesztõanyagok tésztákhoz.

(111) 183.293 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01909 (220) 2004.04.27.
(732) Georgia-Pacific S.á.r.l., luxemburgi cég, Luxemburg (LU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(111) 183.294 (151) 2005.12.28.
(210) M 04 01911 (220) 2004.04.27.
(732) Robert Bosch GmbH., Stuttgart (DE)
(300) 003 542 719 2003.11.14. EM
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros és

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 2003. 11. 14-ei 003542719 számú uniós elsõbbséggel: ve-
zérlõ, irányító és szabályozó berendezések a 11. osztályba tarto-
zóan alább felsorolt árukhoz; fényvillamos kollektorok.
11 Villamos-, olaj- vagy gázüzemû, továbbá geotermikus ener-
giával vagy napfény, környezeti levegõ vagy megújuló energia-
források energiájával táplált és üzemelõ fûtõ, melegvíz-szol-
gáltató és kombinált fûtõ és használati melegvíz-szolgáltató, vala-
mint szellõztetõkészülékek és berendezések, ezek napkollektorai,
szivattyúi és más funkcionális egységei; mindezek alkatrészei és
szerelvényei; falra szerelhetõ, padozaton álló vagy beépített, kü-
lönösen falba beépített kivitelû helyiség és épületfûtõ készülékek,
átfolyó, tároló és cirkulációs rendszerû vízmelegítõk, léghevítõk,
forró- és melegvíz-tárolók, napenergiával táplált melegvíz-táro-
lók, átfolyó rendszerû melegvíz-szolgáltató készülékek, cirkulá-
ciós melegvíz-szolgáltató készülékek, tároló rendszerû meleg-
víz-szolgáltató készülékek, víz- és léghevítõ berendezések, fürdõ-
és ivóvízmelegítõk, fali vízmelegítõk, tartály nélküli melegvíz-
szolgáltató készülékek, valamint tartály nélküli ivóvízmelegítõk
központi és egyedi fûtõ és melegvíz-szolgáltató rendszerekhez;

mindezek funkcionális egységei, különösen hõcserélõi, kazánjai,
tüzelõberendezései és hõtárolói.
37 2003. 11. 14-ei 003542719 számú uniós elsõbbséggel: a
fentebb a 11. osztályba tartozóan felsorolt áruk szerviz- és vevõ-
szolgálati szolgáltatás formájában végzett szerelése, karbantar-
tása és javítása, velük kapcsolatban fõként telefonos hívó- és
forródrót-szolgáltatásként nyújtott tervezési és beszerzési tanács-
adás, valamint karbantartó és gyorssegélyszolgálat.

(111) 183.295 (151) 2005.12.28.
(210) M 03 04537 (220) 2003.10.29.
(732) GlaxoSmithKline Sante Grand Public S.A.S.,

Marly Le Roi (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TAMARINE
(511) 5 Készítmények a székrekedés és minden krónikus bélbeteg-

ség kezelésére.

(111) 183.296 (151) 2006.01.02.
(210) M 04 01418 (220) 2004.03.29.
(732) BVfon Telekomunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 38 Mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; távközlési beszél-
getésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; telefon-összekötteté-
sek; telefon-szolgáltatások.

(111) 183.297 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02630 (220) 2005.08.10.
(732) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)

(546)

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

(111) 183.298 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02660 (220) 2005.08.11.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek és az üzletmenettel
kapcsolatos tevékenységek.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
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.
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(111) 183.299 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02659 (220) 2005.08.11.
(732) MELABIL Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, személyek kezelésére vonatkozó orvosi elemzési
szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi beren-
dezések kölcsönzése.

(111) 183.300 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02306 (220) 2005.07.08.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.301 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02307 (220) 2005.07.08.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.302 (151) 2006.01.03.
(210) M 05 02308 (220) 2005.07.08.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.303 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01972 (220) 2004.04.29.
(732) BALOGH TIBOR, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; épületüzemeltetés, épületberuházás.

(111) 183.304 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03400 (220) 2003.08.12.
(732) Flexelec Kft., Fót (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, tûz-
oltó készülékek.

(111) 183.305 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03551 (220) 2003.08.26.
(732) ALTANA Pharma AG., Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RIOPAN
(511) 5 Gastrointestinalis készítmények, antacidok.

(111) 183.306 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03263 (220) 2003.07.30.

(732) Crystal Institute Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, cukrászati
gyógytermékek, gyógyitalok, fürdõsók, biológiai készítmények
humángyógyászati célra, gyógycukor, bõrkeményedés elleni ké-
szítmények.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, ásványvizek.

(111) 183.307 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03262 (220) 2003.07.30.

(732) Crystal Institute Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, cukrászati
gyógytermékek, gyógyitalok, fürdõsók, biológiai készítmények
humángyógyászati célra, gyógycukor, bõrkeményedés elleni ké-
szítmények.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, ásványvizek.

(111) 183.308 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03095 (220) 2003.07.17.
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. (Wisconsin állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin állam (US)
(300) 78/220,237 2003.02.28. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JOHNSONDIVERSEY
(511) 3 Univerzális tisztító-, zsírtalanító-, fényezõ- és csiszoló-,

valamint fertõtlenítõ- és tisztítószerek élettelen felületek tisztítá-
sára; úgymint, padlótisztító készítmények, padlósúroló készítmé-
nyek, padlócsiszoló készítmények, padlósztrippelõ készítmé-
nyek, bútorfényezõ szerek; üvegtisztító és -fényezõ szerek; rozs-
damentes acélt tisztító készítmények; gépjármûvek külsõ és belsõ
tisztítására és karbantartására szolgáló készítmények; mosogató-,
WC-, zuhanyzó- és fürdõkádtisztító szerek; burkolattisztító ké-
szítmények; szõnyegtisztító és folteltávolító szerek; illatosított és
nem illatosított szövet-, kárpit- és szõnyegtisztítók; mosodai cé-
lokra szolgáló tisztítószerek, úgymint tisztítószerek, fehérítõk,
szövetlágyítók, vízlágyító, keményítõ, folteltávolító szerek; fer-
tõtlenítõ tisztítószerek ipari felhasználásra; mosószerek, úgymint
gépi mosogatószerek és öblítõadalékok, kézi mosogatószerek,
evõeszköz-elõáztató tisztítószerek, étkészlet-folttalanító készít-
mények, mosogatógépekben használt savas tisztítószerek, áztató
tisztítók; sütõtisztító készítmények; vízcsõ- és lefolyótisztító ké-
szítmények; az elõzõekben megjelöltek kereskedelmi, ipari és
intézményi felhasználását is beleértve.
5 Tisztító-, fertõtlenítõ és illatosítószerek élettelen felületek
kezelésére; fertõtlenítõszerek; légfrissítõk és szobaillatosító sze-
rek; szõnyeg, szövet és kárpitillatosítók; gombaölõ szerek; rovar-
irtók; gyomirtók; az elõzõekben megjelöltek kereskedelmi, ipari
és intézményi felhasználását is beleértve.
21 Tisztító- és fertõtlenítõszer-adagolók; tisztító eszközök,
úgymint súrolókefék, rongyok, szivacsok és tisztítóruhák.
37 Házfelügyelõi szolgáltatások; higiéniai, tisztító, fényezõ,
illatosító, fertõtlenítõ és egészségügyi szolgáltatások; padlóápoló
szolgáltatások; konyhai higiéniai, tisztító és étkészlettisztító szol-
gáltatások; mosodai higiéniai és tisztítási szolgáltatások; mosodai
és vászonvasalási szolgáltatások; mosogató, pohártisztító, -szárí-
tó és pohárszárító készülékek beüzemelése, javítása és karban-
tartása; tisztító-, fényezõ- és egészségügyi berendezések, gépek
javítása és karbantartása; tisztítóberendezések kölcsönzése; gép-
jármûtisztító szolgáltatások; rovarirtó szolgáltatások.

41 Oktatási és konzultációs szolgáltatások, úgymint képzések,
szemináriumok, mûhelyek és információs anyagok szolgáltatása
és szervezése a higiénia, tisztítás, padlótisztítás és mosás te-
rületén, valamint érintve a megfelelõ élelmiszer-higiéniai gyakor-
latokat és eljárásokat, ideértve konyha- és élelmiszer-szolgáltató
helyek tisztítását, a megfelelõ padlótisztítást kereskedelmi, ipari
és intézményi környezetben, valamint megfelelõ élelmiszer-higi-
éniai eljárásokat.

(111) 183.311 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00016 (220) 2004.01.06.
(732) MTM-SBS Televízió RT., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

tevékenységek; tévésorozat.

(111) 183.312 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00315 (220) 2004.01.23.
(732) WW Foods LLC, Boise, Idaho (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) WEIGHT WATCHERS
(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
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok; só,
mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.

(111) 183.314 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00461 (220) 2004.02.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) VIDEX
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, kivéve terpentineszencia.

(111) 183.315 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00311 (220) 2004.01.23.
(732) Dobos Tibor, Polgárdi (HU)
(546)

(511) 37 Tûzoltókészülékek javítása, karbantartása, valamint tûz-
csap szerelvények tûzivíz források ellenõrzése, javítása, karban-
tartása.

(111) 183.316 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00310 (220) 2004.01.23.
(732) Szalafa Asztalosipari Kft., Pécs (HU)
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(546)

(511) 19 Ajtók nem fémbõl.

(111) 183.317 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00309 (220) 2004.01.23.
(732) TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft., Sárvár (HU)

(546)

(511) 29 Csirkehús.

(111) 183.318 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00308 (220) 2004.01.23.
(732) TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft., Sárvár (HU)

(546)

(511) 29 Csirkehús.

(111) 183.319 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00459 (220) 2004.02.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) REYATAZ
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.320 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00450 (220) 2004.02.03.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi

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

Termékek Gyára Rt., Budapest

(541) CITALOSAN
(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.

(111) 183.321 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00441 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(541) DIO-PP
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

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

(111) 183.322 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00443 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(541) PANALGORIN
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

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

(111) 183.323 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00444 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(541) PHLOGOSAM
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

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

(111) 183.324 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00439 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(541) METOTHYRIN
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

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

(111) 183.325 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00759 (220) 2004.02.23.
(732) HUF-BAU Kft., Balatonalmádi (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HUF-BAU
(511) 11 Egészségügyi készülékek és berendezések, fûrdõkádak,

mosdók, WC-kagylók és egyéb szaniteráruk, WC-ülõkék, vi-
lágító-, hûtõ-, szárító-, fûtõ-, vízelosztó berendezések.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok, építkezés céljára szol-
gáló merev, nem fémbõl készült csövek, aszfalt, szurok, bitumen,
hordozható nem fémbõl készült szerkezetek, ablakok, ajtók nem
fémbõl, fa fûrészáru, épületfa.

(111) 183.326 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00768 (220) 2004.02.23.
(732) dr. Gelléri Péter, Budakeszi (HU)
(740) Török Krisztina, Balassagyarmat

(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.

(111) 183.327 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00770 (220) 2004.02.23.
(732) dr. Gelléri Péter, Budakeszi (HU)
(740) Török Krisztina, Balassagyarmat
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(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.

(111) 183.328 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00771 (220) 2004.02.23.
(732) dr. Gelléri Péter, Budakeszi (HU)
(740) Török Krisztina, Balassagyarmat

(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.

(111) 183.329 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00773 (220) 2004.02.23.
(732) B&L Konferenciatechnika Kft., Szigetszentmiklós (HU)
(740) Kancsár Andrea, Budapest

(546)

(511) 9 Audio-videojel elosztó és közösítõ berendezés; digitális
fényképezõgép; digitális képrögzítõ berendezés; digitális kép-
megjelenítõ és továbbító készülék; gyengeáramú berendezések;
hangfrekvenciás erõsítõ berendezés; hangfrekvenciás továbbító
készülék; hangfrekvenciás rögzítõkészülék; hangfrekvenciás és
audiojel-keverõ berendezés; irodatechnikai berendezés; mágne-
ses adatrögzítõk és adathorhozók; mozgókép-megjelenítõ és to-
vábbító készülék; oktatástechnikai bemutató és szemléltetõ esz-
köz; számítástechnikai berendezés és alkatrész; vezeték nélküli
számítástechnikai eszközök; vezetékes mikrofon; vezeték nélküli
mikrofon.

(111) 183.330 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01369 (220) 2004.03.25.
(732) Méry-Pékség Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) Kindl György, Keszthely

(546)

(511) 30 Sütõ-, tészta- és édesipari termék.

(111) 183.338 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01962 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.341 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01982 (220) 2004.04.29.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,

Ho Chi Minh City (VN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(546)

(511) 30 Konyhakész (instant) tészták.

(111) 183.342 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01981 (220) 2004.04.29.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,

Ho Chi Minh City (VN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Konyhakész (instant) tészták.

(111) 183.343 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 02720 (220) 2004.06.16.
(732) IQ CONSULTING Szervezetfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia ügyvéd, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, tanácsadás, szórakoztatás, sport-
és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás.
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(111) 183.345 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 02269 (220) 2001.04.09.
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)
(740) Kaiserné dr. Temesi Rita ügyvéd, Temesi Adorján Váradi

Ügyvédi Iroda, Miskolc

(541) Supralux Portaszil
(511) 2 Festékek, lakkok, hígítók.

(111) 183.352 (151) 2006.01.10.
(210) M 04 00536 (220) 2004.02.09.
(732) Lázár Linda, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.353 (151) 2006.01.10.
(210) M 04 01769 (220) 2004.04.19.
(732) SPEKTRUM-3D Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT

Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos vegyi termékek; vegyi termékek laborató-
riumi analízisekhez, mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges ve-

gyi termékek, finomvegyszerek, nagy tisztaságú oldószerek, atom-
spektroszkópiai standard oldatok, stabil izotóp standard oldatok.
9 Készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos ku-
tatási célokra; vegyészeti készülékek és eszközök, üveg és mû-
anyag laboratóriumi eszközök, lombikok, pipetták, büretták, mé-
rõedények, digitális adagolók, digitális pipetták, digitális büret-
ták, lombikállványok, laboratóriumi tálcák, mérõkanalak, olvasz-
tótégelyek, desztillációs berendezések, laboratóriumi fermentá-
ciós készülékek, hõmérõk, higrométerek, termosztátok, denzito-
méterek, mérlegek, digitális mérlegek; mérõmûszerek, mérõbe-
rendezések, elektoranalitikai mérõmûszerek, pH-vezetõképesség
mérõk, kromatográfok, fotométerek, hullámhosszmérõk, refrak-
tométerek, spektroszkópok, spektrográfok.

(111) 183.354 (151) 2006.01.10.
(210) M 03 05613 (220) 2003.12.23.
(732) DR-PAck II. Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) E/cent
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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.

A rovat 307 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 173.501, 175.660,
176.257, 176.259, 179.391, 179.781, 181.299, 181.922, 182.256,
182.374, 182.380, 182.824, 182.989–182.992, 183.024,
183.026–183.038, 183.040–183.104, 183.106–183.118, 183.121,
183.122, 183.125–183.145, 183.147–183.155, 183.158–183.189,
183.193, 183.200–183.208, 183.210–183.214, 183.216–183.308,
183.311, 183.312, 183.314–183.330, 183.338, 183.341–183.343,
183.345, 183.352–183.354,
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