
(210) M 05 00221 (220) 2005.01.18.
(731) INSIDE Humán Képzési, Fejlesztõ és Tanácsadó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bócz Andrea ügyvéd, Novák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VEZÉRFONAL
(511) 38 Távközlés-rádióadás.

41 Szórakoztatás, szakmai képzés, rádiómûsor-készítés.

(210) M 04 02861 (220) 2004.06.28.
(731) Your Profile Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(210) M 04 02921 (220) 2004.07.05.
(731) Bombera Gábor, Budapest (HU)

(541) EDD MAGADÉVÁ
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; tej

és tejtermékek.
30 Kakaós, pékáru termékek, csokoládé.
35 Reklám.

(210) M 05 00408 (220) 2005.01.28.
(731) LI LI, Budapest (HU)

(541) OUTDOOR HUB
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00409 (220) 2005.01.28.
(731) LI LI, Budapest (HU)

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

(210) M 05 00410 (220) 2005.01.28.
(731) LI LI, Budapest (HU)

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

(210) M 05 00400 (220) 2005.01.28.
(731) Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház-Budatétény

Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet,
Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti szolgáltatások; betegápolási szol-
gáltatások, egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások.

(210) M 05 00403 (220) 2005.01.28.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR SZÉPSÉGVITAMIN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 05 00404 (220) 2005.01.28.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR FEMINAVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 05 00405 (220) 2005.01.28.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 05 00406 (220) 2005.01.28.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR GUARAVIT
(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).

(210) M 05 00564 (220) 2005.02.10.
(731) TOP SERVICE Hungária Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Cipõjavítás, akkumulátorregenerálás, festékpatron és fes-
tékkazetta-töltés másológépekhez, tintapatron és lézerkazetta(to-
ner)-töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás, élezés, gravírozás, bélyegzõkészítés.

(210) M 05 00565 (220) 2005.02.10.
(731) Wienerberger Téglaipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TERCA JÖVÕTÉR
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 00562 (220) 2005.02.10.
(731) Janka Tamás, Budapest (HU); Veres Csaba, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 04 04826 (220) 2004.12.02.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03806 (220) 2004.09.13.
(731) Gruber István, Nyíregyháza (HU);

Homonnai Gyöngyike, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 04 04834 (220) 2004.12.02.
(731) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04836 (220) 2004.12.02.
(731) Center Travel Kft., Budapest (HU)

(541) TELEKI SÁMUEL FELFEDEZÕ KLUB
(511) 39 Utazásszervezés, szállítás.

(210) M 04 04829 (220) 2004.12.02.
(731) Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) Velence Rózsája
(511) 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállás-

adás.
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(210) M 04 04830 (220) 2004.12.02.
(731) KOTA Kereskedõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04828 (220) 2004.12.02.
(731) COSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU);

TING WEI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bevásárlótáskák, bõrutánzatok, dobozok bõrbõl vagy mû-
bõrbõl, dobozok testápoló szereknek, dobozok vulkánfíberbõl, er-
szények, esernyõk, gyermekhordozó táskák, hegymászóhátizsá-
kok, irattáskák, irattáskák (iskolai), irattáskák szattyánbõrbõl
(bõrdíszmûáru), iskolai irattáskák, iskolatáskák, iskolatáskák (fü-
zetnek, rajzlapoknak), kerekes táskák, készletek utazásra (bõr-
ipar), kis utazóládák okmányok szállítására, kottatáskák, ládák
utazáshoz, levéltárcák, moleszkin (bõrutánzat), mûbõr, naper-
nyõk, névjegytartók (levéltárcák), pénztárcák nem nemesfémbõl,
retikülök (kézitáskák), strandtáskák, szerszámtáskák (bõrtáskák),
szerszámtáskák (hátitáskák), táborozó (kemping), zsákok, táskák
(iskola) táskák (kerekes) táskák (strand), táskák (úti), táskák (be-
vásárlásra), táskák kottákhoz, utazóládák, útikészletek (bõripar)
útikofferek, útitáskák, vadász vagy halásztáskák (tarisznya,
izsák), vadásztarisznyák, vadásztáskák, vázak kézitáskákhoz,
zsákok (háti-) hegymászóknak.

(210) M 04 04827 (220) 2004.12.02.
(731) BIKETRADE 97 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04481 (220) 2004.11.08.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) T-Mobile WAPHSHOP
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(210) M 04 04447 (220) 2004.11.04.
(731) TEXWAVE CORP., Calle 34 (PA)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 04856 (220) 2004.12.06.
(731) Prieger Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente ügyvéd, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda,

Gyál

(541) ANIMA SOUND SYSTEM
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 04 04867 (220) 2004.12.06.
(731) SALI Mûvek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(541) SALI
(511) 11 Elektromos és nem elektromos ágymelegítõk, melegítõpár-

nák; elektromosan fûtött párnák és takarók nem gyógyászati
használatra.
24 Gyapjúszövetek, merinó és egyéb gyapjúszövetek, ágyne-
mûk, ágynemû garnitúrák, különösen gyapjúgarnitúrák, takarók
és párnák, gyermekágynemû-garnitúrák, díszterítõk ágyakra,
ágytakarók, hálózsákok és lepedõt helyettesítõ takarók, lábtaka-
rók, takarók utazáshoz és más egyéb gyapjú kiegésztítõk, matrac-
vásznak, bélésanyagok, bélések, matrachuzatok, háztartási vá-
szonnemûk, egyéb textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.

(210) M 04 04868 (220) 2004.12.06.
(731) SALI Mûvek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 11 Elektromos és nem elektromos ágymelegítõk, melegítõpár-
nák; elektromosan fûtött párnák és takarók nem gyógyászati
használatra.
24 Gyapjúszövetek, merinó és egyéb gyapjúszövetek, ágyne-
mûk, ágynemû-garnitúrák, különösen gyapjúgarnitúrák, takarók
és párnák, gyermekágynemû-garnitúrák, díszterítõk ágyakra,
ágytakarók, hálózsákok és lepedõt helyettesítõ takarók, lábtaka-
rók, takarók utazáshoz és más egyéb gyapjú kiegésztítõk, matrac-
vásznak, bélésanyagok, bélések, matrachuzatok, háztartási vá-
szonnemûk, egyéb textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.

(210) M 04 04869 (220) 2004.12.06.
(731) Boletti Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeles Judit ügyvéd, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(210) M 04 04908 (220) 2004.12.09.
(731) Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fábry György, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MANGOLD Mangalica termékcsalád
(511) 29 A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai szerint mangalica fel-

használásával készült húsipari termékek, húskészítmények.

(210) M 04 01777 (220) 2004.05.20.
(731) REALBA Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04870 (220) 2004.12.06.
(731) Vitabalans Oy, HÄMEENLINNA, Finnország (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 04 04914 (220) 2004.12.09.
(731) CAGA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Frajna Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04915 (220) 2004.12.09.
(731) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) Kastély Hódfarkú
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és te-

tõfedõ anyagok.

(210) M 04 04916 (220) 2004.12.09.
(731) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) Palotás Mediterrán
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és te-

tõfedõ anyagok.

(210) M 04 04864 (220) 2004.12.06.
(731) Polyánki Balázs, Bicske (HU)

(546)

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

(210) M 04 04872 (220) 2004.12.07.
(731) POLY-VER Utazási Iroda és Ügynökség, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).
39 Utazásszervezés.
41 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 04405 (220) 2004.11.03.
(731) Geomédia Kiadói Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 05 01407 (220) 2005.04.18.
(731) AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Tardi Béla, Dr. Tardi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, valamint oktatási csereprogra-
mok.

(210) M 04 04911 (220) 2004.12.09.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd., Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAMASZIGET
(511) 43 Gyorséttermek, különösen fogyasztásra elõkészített ételek

és italok árusításával/nyújtásával kapcsolatos éttermek és egyéb
berendezések, létesítmények mûködtetéséhez kapcsolódó szol-
gáltatások; hazavitelre szánt ételek elkészítése és kínálása.

(210) M 04 04913 (220) 2004.12.09.
(731) MINNA Tejipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermék.

(210) M 04 04876 (220) 2004.12.07.
(731) M&C Marketing Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Valamennyi számítógépprogram és -szoftver, tekintet nél-
kül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04917 (220) 2004.12.09.
(731) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) Cserép tetõfokon!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és te-

tõfedõ anyagok.

(210) M 04 04918 (220) 2004.12.09.
(731) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) TONDACH, az igazi kerámiacserép!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és te-

tõfedõ anyagok.

(210) M 04 04919 (220) 2004.12.09.
(731) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) TONDACH, a tetõcserép!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és te-

tõfedõ anyagok.

(210) M 04 04904 (220) 2004.12.09.
(731) FOTEX Elsõ Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 04 04905 (220) 2004.12.09.
(731) FOTEX Elsõ Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
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(210) M 04 05017 (220) 2004.12.17.
(731) Órás István, Szentendre (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GHOOSTY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; fõtt, fagyasz-

tott, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési ola-
jok és zsírok; ezen belül különösen a következõk; albumin étke-
zésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alko-
holban tartósított gyümölcsök; almapüré; amerikai mogyoróvaj;
feldolgozott amerikaimogyoró; angolszalonna; aszalt kókuszdió;
tartósított bab; baromfi; tartósított borsó; bundás burgonyaszele-
tek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások
(táplálkozási célra); csontolaj, étkezési; datolya; feldolgozott dió;
disznóhús; dzsemek; étkezési faggyú; fehérje emberi fogyasztás-
ra; fésûkagyló; garnéla rákok; tartósított gomba; gyömbérdzsem;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; apró gyümölcsszeletkék; tartósí-
tott hagyma; hal; tartósított hal; halból készített ételek; halenyv,
zselatin táplálkozáshoz; halfilé; halkonzervek; hentesáruk; herin-
gek; homár; hummusz; tartósított hús; húskocsonya; húskonzer-
vek; húsleves, erõleves; húsleves koncentrátumok; készítmények
húsleveshez (táptalajhoz); joghurt; ehetõ kagylók; kagylók; ka-
kaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein táp-
lálkozási használatra; kefir; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;
kolbász; konyha(kerti) növények, konzervált; krokett; kukorica-
olaj; kumisz (tejes ital); languszták; lazac; lencse, tartósított; le-
veskészítmények; levesek; ehetõ madárfészkek; darált mandula;
margarin; mazsola; máj; májpástétom; étkezési napraforgóolaj;
tartósított olajbogyó; étkezési olajok; étkezési olívaolaj; osztriga;
pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj
(élelmezésre); pálmaolaj (táplálkozásra); pektin táplálkozásra;
pikkalilli; kemény testû rákfélék; folyami rákok; étkezési repce-
olaj; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gu-
bó emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgo-
nya, csips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; tartósított szar-
vasgomba; szezámolaj; tartósított szójabab táplálkozási haszná-
latra; tahini; tejes italok; tejoltó; tejsavó; tejszín; tejszínhab; apró
tengeri rákok; tengeri uborkák; tofu; tojásfehérje; tojáspor; tojás-
sárgája; tonhal; tõzegáfonya szósz; vadhús; vaj; vajkrém;

(210) M 04 05043 (220) 2004.12.20.
(731) Mózer és Társa Kft., Nemesgulács (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 04 05019 (220) 2004.12.17.
(731) Kámán Tibor, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04871 (220) 2004.12.06.
(731) DUSLO, akciová spolocnost, SAL’A,

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG (SK)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ADBLUE
(511) 1 Robbanómotorok kipufogógázai szelektív katalitikus re-

dukciójára szolgáló karbamid vizes oldata.

(210) M 04 05059 (220) 2004.12.21.
(731) Koltay Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Zoltán, Dr. Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Ajtónyitó szerkezetek, elektromos távadók, transzmitterek,
távirányító készülékek.

(210) M 04 05060 (220) 2004.12.21.
(731) Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztõ és Beruházó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Barcsa László ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 04 04878 (220) 2004.12.07.
(731) CEE Thematic Inc., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádióadás; rádióprogramok továbbítása; rádió-
kapcsolatok; televízióközvetítés; televíziós mûsorszórás; kábel-
televíziós mûsorszórás; mûholdas átvitel; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; távközlési berendezések kölcsönzése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
filmstúdiók; filmgyártás; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és tele-
vízióprogramok készítése; szinkronizálás; videofilmgyártás.

(210) M 04 04879 (220) 2004.12.07.
(731) Nyika Sándor József, Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek; idetartoznak
különösen; horgászfelszerelések, felszerelések különbözõ spor-
tokhoz és játékokhoz.

M198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 04873 (220) 2004.12.07.
(731) NOVIKI Somogy Megyei Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Kaposvár (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Gépjármûalkatrészek és -tartozékok, ideértve alvázakat,
gépjármûrészegységeket, különösen gépjármûvázakat, valamint
rozsdamentes anyagból és titániumból készült kipufogódobokat
és csöveket.

(210) M 04 05063 (220) 2004.12.21.
(731) Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)
(740) Kaiserné dr. Temesi Rita, Temesi, Adorján, Váradi Ügyvédi

Iroda, Miskolc

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; hígítók; színezõanyagok; kor-
róziógátlók.

(210) M 04 05065 (220) 2004.12.21.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) TeleMatrix
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, tele-

fon-adókészülék, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(210) M 04 05067 (220) 2004.12.21.
(731) DialogMozaik Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ádámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és az üzletmenettel kapcsolatos tevékenysé-
gek.

(210) M 04 05068 (220) 2004.12.21.
(731) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)

(541) Itt kezdõdik az ENERGIA!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 04 05070 (220) 2004.12.21.
(731) Brókerház Banking Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(546)

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

(210) M 04 05071 (220) 2004.12.21.
(731) Brókerház Pénügyi Közvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04880 (220) 2004.12.07.
(731) STRONG és MIBET Építõelemgyár Kft., Alsózsolca (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 04 04881 (220) 2004.12.07.
(731) STRONG és MIBET Építõelemgyár Kft., Alsózsolca (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Strong és Mibet
(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 04 04897 (220) 2004.12.08.
(731) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(300) 30434819.8/09 2004.06.17. DE
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VIIV
(511) 9 Adatfeldolgozó hardver, számítógépek, számítógéphard-

ver, félvezetõk, mikroprocesszorok és más félvezetõ eszközök,
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kommunikációs és hálózati félvezetõk, integrált áramkörök, szá-
mítógép csipszetek, számítógép-alaplapok és bõvítõkártyák, mik-
roszámítógépek, szoftverrel programozható processzorok, számí-
tógép-firmware (fix tárban tárolt információ) és operációs rend-
szer szoftver, kommunikációs és hálózati szoftver, vezeték nélkü-
li és vezetékes modemek, hálózati adapterek, hálózati adapterkár-
tyák.

(210) M 04 05020 (220) 2004.12.17.
(731) Westport Company Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 05022 (220) 2004.12.17.
(731) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

(541) Project Office - az egységes pályázati rendszer
(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisba való rendezése; információk számító-
gépes adatbázisban való szerkesztése; számítógépes nyilvántartá-
sok kezelése.
42 Számítógép-programozás, hardver-, szoftvertervezés, -fej-
lesztés; számítógépes programok sokszorosítása; programkidol-
gozás; számítógépes programok korszerûsítése; számítógépes
programozás; programfenntartás; szellemi tulajdon licencbe adá-
sa.

(210) M 04 05023 (220) 2004.12.17.
(731) IGA FINANCE B.V., RC Amsterdam (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 05025 (220) 2004.12.17.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) DANONE GIGA
(511) 29 Hús, hal, sonka, baromfi, vad, felvágott húsok fõként ét-

vágygerjesztõként; szárított, tartósított és/vagy fõzött gyümöl-
csök és zöldségek, párolt gyümölcsök; lekvárok (dzsemek), gyü-
mölcspépek, zselék; levesek; konzerv ételek, fõként hús, hal, son-
ka, baromfi és/vagy vadhúsból; édes vagy sós étvágygerjesztõk
gyümölcsökbõl és zöldségekbõl, úgy mint burgonya, ízesített
vagy natúr burgonyacsips, szárított gyümölcskeverék és minden-
féle elkészített olajtartalmú magvak, úgy mint földimogyoró, ke-
sudió, minden olajtartalmú termék, fõként elkészített magvak,
mogyorók és olajos magvak, úgy mint földimogyoró, kesudió,
mini fõzött étkek, mint étvágygerjesztõ elõételek, tej, tejpor, zse-
lésített, ízesített és felvert tejek; tejtermékek, nevezetesen: tejes
desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok, krémek, desszertkré-
mek, tejföl, vaj, kenhetõ sajtok, sajtok, érett sajtok, penészes érett
sajtok, éretlen friss sajtok és sós lében pácolt sajtok, túró, képlé-

keny és massza formában egyaránt árult friss sajtok, fõként tejbõl
vagy tejtermékekbõl készült ízesítés nélküli vagy ízesített frissítõ
italok, fõként tejbõl, tejes gyümölcstartalmú italokból készült
tejes üdítõitalok, erjesztett ízesítésmentes vagy ízesített tejes ter-
mékek, étkezési olajok, olívaolaj, étkezési zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú üdítõ italok, csoko-
ládé alapú üdítõitalok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka és liszt,
torták és piték (édes vagy sós), pizzák; ízesítésmentes vagy ízesí-
tett és/vagy töltött tészták, gabona alapú készítmények, reggeli
gabonafélék, fõként tésztából álló készételek. Fõként torta tésztá-
ból álló ételek, kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy ízesí-
tett), ostyák, waffel, sütemények, tésztafélék, mindegyik termék
ízesítésmentes és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített,
kenyér, keksz vagy tésztaféle tartalmú édes vagy sós étvágyger-
jesztõ elõételek, cukrászáru, étkezési jég, fõként joghurtból, fagy-
laltból, vízbõl készített jégbõl (étkezési jég), fagyasztott joghurt-
ból (étkezési jég), fagyasztott ízesített vízbõl készült étkezési
fagylaltok, méz, só, mustár; ecet, fûszeres mártások; édes mártá-
sok, tésztaöntetek, fûszerek.
32 Buborékmentes vagy buborékos vizek (ásvány vagy szénsa-
vas), gyümölcs- vagy zöldséglevek, gyümölcs- vagy zöldségita-
lok, limonádék, szódák, gyömbérsör, sörbetek, italkészítmények,
szirupok/szörpök italokhoz, alkoholmentes gyümölcs- vagy zöld-
ségkivonatok, tejes erjesztõanyagot tartalmazó alkoholmentes
italok.

(210) M 04 04951 (220) 2004.12.13.
(731) Hong Fan Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Farmerek; farmernadrágok; ruházati cikkek; cipõk; kalap-
áruk.

(210) M 04 04952 (220) 2004.12.13.
(731) KF Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)
(740) dr. Szarvas Péter, Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 04 05015 (220) 2004.12.17.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SUN GOLD
(511) 32 Alkoholmentes italok, különösen gyümölcsitalok és gyü-

mölcslevek, szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

(210) M 04 05016 (220) 2004.12.17.
(731) Erdõs László, Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) POST-MOBIL
(511) 35 Reklámozás; marketing, kereskedelmi ügyletek; kereske-

delmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 05026 (220) 2004.12.18.
(731) Márkus László, Õrbottyán (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok; fehérítõkészítmények; hajmosó szerek és egyéb
mosásra szolgáló anyagok; detergensek; tisztító-, fényesítõ-, su-
roló- és csiszolószerek; dezodorok személyi használatra; kozme-
tikai készítmények; fogkrémek; kéztisztító szerek; tisztító- és fé-
nyesítõkészítményekkel impregnált kendõk; illatszerek, illóola-
jok.

(210) M 04 04955 (220) 2005.02.04.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(210) M 04 04961 (220) 2004.12.13.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(554)

(511) 32 Sörök; energiaitalok, söralapú energiaitalok; ásványvizek
és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök
és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(210) M 04 05027 (220) 2004.12.18.
(731) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) PESTPATROL
(511) 9 Számítógépes szoftver.

(210) M 04 04965 (220) 2004.12.13.
(731) Bureau International de Médecins Sans Frontiéres, Geneve (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Orvosok határok nélkül
(511) 36 Tõkeemelés, adománygyûjtés, pénzügyi támogatás, pénz-

ügyi segélyek humanitárius segélyszolgáltatásoknak és veszély-

ben lévõ és szükséget szenvedõ személyeknek történõ segítség-
nyújtáshoz, valamint gyógyszerek és egészségügyi ellátás bizto-
sítására.
44 Orvosi szolgáltatások, paramediális szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, gyógyszerészeti szolgáltatások, orvosi segítség-
nyújtás veszélyben lévõ és szükséget szenvedõ személyek részé-
re, orvosi humanitárius szolgáltatások, pszichológiai szolgáltatá-
sok.

(210) M 04 04967 (220) 2004.12.13.
(731) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPUTER ASSOCIATES ADVANTAGE
(511) 9 Számítógépes szoftver alkalmazások fejlesztéséhez, adat-

feldolgozáshoz és adathozzáféréshez általános üzleti célokra.

(210) M 04 04996 (220) 2004.12.15.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Telefonálomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-
fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(210) M 04 04956 (220) 2004.12.13.
(731) Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04957 (220) 2005.02.04.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.
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(210) M 04 04958 (220) 2005.02.04.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 04 04959 (220) 2005.02.04.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(210) M 04 04980 (220) 2004.12.15.
(731) SANJOY Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 04 05047 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOMAD
(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(210) M 04 05048 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(210) M 04 05049 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokksajt.

(210) M 04 04984 (220) 2004.12.15.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) Cuproflow
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozá-
sában.

(210) M 04 04995 (220) 2004.12.15.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, tele-
fon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, ál-
lomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(210) M 05 00204 (220) 2005.01.17.
(731) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 04 04987 (220) 2004.12.15.
(731) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU); Xie Wei Lin 35%,

Budapest (HU); Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 04 04988 (220) 2004.12.15.
(731) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU); Xie Wei Lin 35%,

Budapest (HU); Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 04 05120 (220) 2004.12.28.
(731) Quattro Mobili Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és

mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 05121 (220) 2004.12.28.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04989 (220) 2004.12.15.
(731) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU); Xie Wei Lin 35%,

Budapest (HU); Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(210) M 04 04990 (220) 2004.12.15.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CARLO
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek

és gyufák.

(210) M 04 04991 (220) 2004.12.15.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MONTE
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek

és gyufák.

(210) M 04 05099 (220) 2004.12.23.
(731) EuroWeb Internet Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gál Gábor, Dr. Gál Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 04 05104 (220) 2004.12.23.
(731) MINNA Tejipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ablak az egészségre
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 04 02924 (220) 2004.07.05.
(731) Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 06 00080 (220) 2006.01.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 04 02342 (220) 2004.05.17.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KÍGYÓBÕR
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõ készítmények, tisztító ké-

szítmények; illatszerek, toalett vizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fejbõr
és hajápoló készítmények; samponok és kondicionáló szerek; haj-
színezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó to-
alett készítmények; fürdõ és zuhanyozó készítmények; bõrápoló
szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozó készít-
mények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmé-
nyek; szõrtelenítõ készítmények; barnító és naptól védõ készítmé-
nyek; kozmetikumok; smink és smink eltávolító készítmények;
vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vattarudacs-
kák; kozmetikai lapocskák, törlõk és kendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztító lapkák, törlõk vagy kendõk, szépségmaszkok
és arcpakolások.

(210) M 04 03495 (220) 2004.08.17.
(731) MASCOT EUROPE Kft., Budapest (HU)
(740) Nagymáté Éva, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03060 (220) 2004.07.13.
(731) Gulyás Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõszerek; fertõtlenítõ szappanok; gyógyszappanok;
illatszerek; kozmetikai szerek; mosdószappanok; mosószerek; fe-
hérítõkészítmények; mosószerek; nem gyártás során és nem gyó-
gyászati használatra.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 04 03061 (220) 2004.07.13.
(731) Adonis Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 04 03062 (220) 2004.07.13.
(731) Makrobiotika Oktató és Szolgáltató Központ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Biczó Zsuzsa, Biczó és Vadócz Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, szakmai képzés.

(210) M 04 04504 (220) 2004.11.10.
(731) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

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

Budapest

(541) ORTHOGENESIS LPS
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek daganatos betegségek által

és csont elvesztésével sérült végtagok kezelésére.

(210) M 04 04510 (220) 2004.11.11.
(731) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04511 (220) 2004.11.11.
(731) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04512 (220) 2004.11.11.
(731) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04514 (220) 2004.11.11.
(731) Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki

Kar, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Pál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04532 (220) 2004.11.11.
(731) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CORSODYL
(511) 3 Nem gyógyászati piperekészítmények, fogmosószerek,

szájvizek és szájfrissítõk; szájápoló készítmények, fogászati zse-
lék, fehérítõkészítmények, fogfényesítõ készítmények, fogfehérí-
tõ készítmények és kötésgyorsítók, kozmetikai folteltávolító ké-
szítmények.
5 Gyógyászati szájápoló termékek, gyógyászati fogfényesítõ
készítmények, gyógyászati fogfehérítõ készítmények, gyógyá-
szati szájvizek, gyógyászati fehérítõkészítmények.

(210) M 04 04561 (220) 2004.11.12.
(731) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 04 04562 (220) 2004.11.12.
(731) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 04 04563 (220) 2004.11.12.
(731) Kraft Foods Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KOOL-AID
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, porok és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 04 04625 (220) 2004.11.17.
(731) Costa Café Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó.
43 Vendéglátás.

(210) M 04 04628 (220) 2004.11.17.
(731) OLDY EXPRESS Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tomori Péter, Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi iroda,

Budapest

(541) Avocado Café, Music Pub & Restaurant
(511) 41 Szórakoztatás; diszkók (szolgáltatásai); éjszakai klubok.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ven-
déglátóipar.

(210) M 04 04635 (220) 2004.11.17.
(731) TELMEX Rt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 04 04636 (220) 2004.11.17.
(731) OPERA & PRESS Bt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Audioszalagok, audio-video szalagok, videoszalagok, mag-
netofonszalagok, hangrögzítõ szalagok, audió-video kazetták, vi-
deokazetták, hanglemezek, audio-video lemezek, optikai adat-
hordozók, optikai lemezek, CD-ROM-(kompakt)-lemezek, kom-
paktlemezek (audio-video), DVD-lemezek, hangfelvétel-hordo-
zók, díszítõ mágnesek, egéralátétek, elektronikus közlemények
(letölthetõ), hologramok, mozifilmek (exponált), audiovizuális
tanítási eszközök.
41 Szórakoztatás, elõadómûvészek szolgáltatásai, zenekarok
szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, komolyzenei elõadá-
sok, színházi produkciók, show-mûsorok, show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, hangfelvételek kölcsönzése,
rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, internetes szóra-
koztatás, internet alapú hang- és/vagy (mozgó)képszolgáltatás,
videofilmgyártás (ideértve a videokazetta és CD/DVD alapú vi-
deofilmgyártást is), hanglemezgyártás (ideértve a CD és DVD
alapú hanglemezeket is), zene összeállítása, operaestek, gálaes-
tek, zenés kabarék, varieték, bálok, elõadóestek szervezése.

(210) M 04 04637 (220) 2004.11.17.
(731) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GEVO’s Piros
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs, ezen belül alma.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(210) M 04 04518 (220) 2004.11.11.
(731) Tuba Attila, Budapest (HU)

(541) WHITECELL
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztó (tapétaragasztó).

(210) M 04 04521 (220) 2004.11.11.
(731) A Beteg is Ember Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Szabolcs László ügyvéd, Budapest

(541) A Beteg is Ember
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 05128 (220) 2004.12.30.
(731) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

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

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

(210) M 04 04522 (220) 2004.11.11.
(731) MediMedia Információs Kft, Budapest (HU)

(541) CMPMedica
(511) 16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés.

(210) M 04 04525 (220) 2004.11.11.
(731) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Gábriel Gyula ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HUNÍZ WEBMARKET
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok és húskészít-

mények, ideértve különösen mindenféle tõkehúst, valamint füs-
tölt hús és hentesárut, húskészítményt; tartósított és fõzött gyü-
mölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; to-
jások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04531 (220) 2004.11.11.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Kft., Budapest

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

(210) M 04 04488 (220) 2004.11.10.
(731) E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Judit ügyvéd, Dr. Fehér Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04489 (220) 2004.11.10.
(731) PERFEKT Motorfelújítás Kft., Tata (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 04492 (220) 2004.11.10.
(731) Rapid Jane’s Nemzetközi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; nõi és férfi alsónemûk; pizsamák; pulóve-
rek; nõi ruhák; sportruházati cikkek; textil ruhanemûk; gyermek-
ruhák; öltönyök; nadrágok; rövidnadrágok; dzsekik; pólók; gallé-
ros pólóingek; zoknik; kosztümök; kabátok; fürdõruhák; sálak;
mellények; blúzok; sortok; melltartók; alsónemûk.

(210) M 04 04495 (220) 2004.11.10.
(731) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Jogi kutatás, jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04516 (220) 2004.11.11.
(731) MAIQI Kft., Budapest (HU)
(740) QIAO WEI, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04517 (220) 2004.11.11.
(731) HB Security Kft., Budapest (HU)

(541) HelpBox
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számítógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 04 04526 (220) 2004.11.11.
(731) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Gábriel Gyula ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HUNÍZ
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok és húskészít-

mények, ideértve különösen mindenféle tõkehúst, valamint füs-
tölt hús és hentesárut, húskészítményt; tartósított és fõzött gyü-
mölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; to-
jások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04528 (220) 2004.11.11.
(731) SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ablaktisztítás,
autómosás, biztonsági zárak javítása, elektromos berendezések
zavarmentesítése, falazás (kõmûvesmunka), felvonók felszerelé-
se és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, konyhai felszerelé-
sek üzembe helyezése, kõmûves munkák, külsõ és belsõ festés,
lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, ruhanemûk tisztítása,
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, tapé-
tázás, távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása, vako-
lás(i munkák), vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés
(építõipar), állványozás, építés, építési tárgyú információk, épít-
kezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, épületek
(belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés, bútorszállítás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat
(üzenet és áru továbbítására), hulladékok szállítása és tárolása, in-
formáció szállítással kapcsolatban, jármûvezetõi szolgáltatás,
költöztetés, parkolási szolgáltatások, raktározás, tárolás, szállítási
szolgáltatások, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panzi-
ókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, ká-
véházak, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete,
étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése, éjjeli õrszolgálat.

(210) M 04 04529 (220) 2004.11.11.
(731) SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ablaktisztítás,
autómosás, biztonsági zárak javítása, elektromos berendezések
zavarmentesítése, falazás (kõmûvesmunka), felvonók felszerelé-
se és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, konyhai felszerelé-
sek üzembe helyezése, kõmûves munkák, külsõ és belsõ festés,
lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, ruhanemûk tisztítása,
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számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, tapé-
tázás, távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása, vako-
lási (munkák), vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés
(építõipar), állványozás, építés, építési tárgyú információk, épít-
kezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, épületek
(belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés, bútorszállítás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat
(üzenet és áru továbbítására), hulladékok szállítása és tárolása, in-
formáció szállítással kapcsolatban, jármûvezetõi szolgáltatás,
költöztetés, parkolási szolgáltatások, raktározás, tárolás, szállítási
szolgáltatások, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panzi-
ókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, ká-
véházak, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete,
étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése, éjjeli õrszolgálat.

(210) M 04 04530 (220) 2004.11.11.
(731) SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ablaktisztítás,
autómosás, biztonsági zárak javítása, elektromos berendezések
zavarmentesítése, falazás (kõmûvesmunka), felvonók felszerelé-
se és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, konyhai felszerelé-
sek üzembe helyezése, kõmûvesmunkák, külsõ és belsõ festés,
lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, ruhanemûk tisztítása,
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, tapé-
tázás, távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása, vako-
lási (munkák), vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés
(építõipar), állványozás, építés, építési tárgyú információk, épít-
kezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, épületek
(belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés, bútorszállítás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat
(üzenet és áru továbbítására), hulladékok szállítása és tárolása, in-
formáció szállítással kapcsolatban, jármûvezetõi szolgáltatás,
költöztetés, parkolási szolgáltatások, raktározás, tárolás, szállítási
szolgáltatások, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panzi-
ókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, ká-
véházak, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete,
étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése, éjjeli õrszolgálat.

(210) M 04 04519 (220) 2004.11.11.
(731) Vanyarc Község Önkormányzata, Vanyarc (HU)

(546)

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

(210) M 04 04520 (220) 2004.11.11.
(731) Sóstó-Invest Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák és különösen kereskedelmi vagy rek-
lámcélú vásárok szervezése.

(210) M 04 04524 (220) 2004.11.11.
(731) Blondy Center Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
41 Szórakoztatás.
43 Vendéglátás.

(210) M 04 04550 (220) 2004.11.12.
(731) HALDORÁDÓ TEAM Bt., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) HALDORÁDÓ
(511) 28 Horgászfelszerelések.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; tápanyagok állatok számára, horgászáshoz
szükséges etetõanyagok.
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(210) M 04 04551 (220) 2004.11.12.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 04552 (220) 2004.11.12.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

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

(210) M 04 04554 (220) 2004.11.12.
(731) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04573 (220) 2004.11.15.
(731) OSZ-CAR Kft., Budaörs (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, biztonsági gyermek-
ülések, biztonsági hevederek, biztonsági övek, csomagtartók,
csúszásgátló láncok, csúszásgátlók jármûabroncsokhoz, dísztár-
csák, fejtámaszok, lengéscsillapítók, fékek, fogaskerekek, fordu-
latszám-csökkentõ áttételek, gépkocsi gumiabroncsok, karosszé-
riák, lökhárítók, motorházfedelek, gépkocsialvázak, gépkocsik,
irányjelzõk, légzsákok, lopásgátlók, riasztók, pótkocsi-csatlakoz-
tatók, utánfutók, rugók, szelepek, személygépkocsik, szélvédõk,
tanksapkák, tengelykapcsolók, ülések, üléshuzatok, visszapillan-
tó tükrök.

(210) M 04 05134 (220) 2004.12.30.
(731) GOLDEN PLAN General Tervezõ, Szervezõ és Kivitelezõ Kft.,

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

Budapest

(546)

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

(210) M 04 04596 (220) 2004.11.15.
(731) POLICHEM S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 04 04544 (220) 2004.11.12.
(731) Fehér Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda; import-ex-
port; ruházati nagykereskedelem; reklámtevékenység.
36 Bankügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák mûködtetése; hitelkártya szolgáltatása;
felszámolói szolgáltatások.

(210) M 04 04533 (220) 2004.11.11.
(731) KLOTILD IGATLANHASZNOSÍTÓ KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KLOTILD
(511) 9 Elektromos és elektronikus készülékek mûszaki funkciók

távvezérléséhez; kisegítõ, ellenõrzõ- és jelzõ- berendezések és
eszközök.
11 Normál üzemelésû és vészvilágító készülékek és berendezé-
sek.
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(210) M 04 04540 (220) 2004.11.12.
(731) FOX rent a car Kft., Tüskevár (HU)

(591)

(511) 32 Malátacefre, malátasör, sörcefre, sörök, árpakivonatok sör
elõállításához.
43 Bár, kantin, büfé, étkezde, kávéház, motelek, panziók, szál-
lodai szolgáltatás, vendéglátóipar, éttermek.

(210) M 04 04580 (220) 2004.11.15.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) Aranytárskártya Relax
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(210) M 04 04586 (220) 2004.11.15.
(731) HOSPtess Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 05137 (220) 2004.12.31.
(731) Andrási Károly, Nemesbük (HU)

(541) Gym.Ami.Nõi Masszázs
(511) 44 Masszázs (gyógymasszázs).

(210) M 04 04560 (220) 2004.11.12.
(731) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 04 04496 (220) 2004.11.10.
(731) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai

Szabadalmi és Védjegy Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, fõleg készülékek filmhangsávok rögzítésé-
re.
37 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek javítása, elhasznált vagy részben megsemmi-
sült filmhangsávok felújítása.

(210) M 04 04498 (220) 2004.11.10.
(731) Márkó László, Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 04500 (220) 2004.11.10.
(731) Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) TYLONG LA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, tilozin-antibiotikumok.

(210) M 04 04501 (220) 2004.11.10.
(731) Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) WERFALEX
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, cefalexin-antibiotikumok.

(210) M 04 04502 (220) 2004.11.10.
(731) budmil Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos ügyvéd, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04503 (220) 2004.11.10.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Origo
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyi-
ben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzíté-
sére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-
lékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
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16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szol-
gáltatások, adatbankokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adat-
bankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek, információk gyûjté-
se és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógé-
pekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és
tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel
kapcsolatosan.

(210) M 04 04546 (220) 2004.11.12.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04654 (220) 2004.11.18.
(731) Jin Xian Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00011 (220) 2005.01.04.
(731) MÉZESKÉK HUNGÁRIA Kft., Miskolc (HU)

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

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

(210) M 05 00008 (220) 2005.01.04.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Otthon Centrum Ingatlan Show
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 05 00281 (220) 2005.01.21.
(731) NIVELCO Ipari Elektronika Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) nivelcool
(511) 11 Klímaberendezések, hûtõberendezések, fûtõberendezések.

37 Klímaberendezésekkel, hûtõberendezésekkel és fûtõberen-
dezésekkel kapcsolatos tanácsadás, tervezési, telepítési, karban-
tartási és javítási szolgáltatás.

(210) M 05 00284 (220) 2005.01.21.
(731) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04082 (220) 2004.10.05.
(731) EU 1.2.3. Kft., Budapest (HU)
(740) Nemesné V. Edit, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04083 (220) 2004.10.05.
(731) REEBOL Kft., Budapest (HU)
(740) Nemesné V. Edit, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 04 04175 (220) 2004.10.13.
(731) Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 04 04151 (220) 2004.10.12.
(731) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen biztosí-
tások kölcsönjegyzése, adminisztrációs és ügynöki szolgáltatások
az élet-, egészség-, vagyon- és balesetbiztosítás, rokkantsági biz-
tosítások, hosszú távú gondoskodás és évjáradékok területén;
nyugdíjalap és nyugdíjterv kezelési szolgáltatások, nevezetesen
mások járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése és alkalmazotti
járadék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és
befektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztri-
búciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és
menedzsmentszolgáltatások; vagyonkezelõ szolgáltatások; pénz-
ügyi tervezési szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások;
kereskedelmi banki szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügynö-
ki szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; árukkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgálta-
tások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások; pénz-
ügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ nyújtása
elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzálogfinan-
szírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befektetésekkel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügynökség, in-
gatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbefektetési
szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biztosítások
és ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos adminiszt-
rációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; ingatlanbe-
fektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatlanügynöki
franchise-szolgáltatások.

(210) M 04 04154 (220) 2004.10.12.
(731) S.C. European Drinks S.A., Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek); kompótok; tojás; tej- és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények; snackek; édesipari ter-
mékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylal-
tok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só; mustár; ecet;
fûszeres mártások; fûszerek, jég.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 04 04670 (220) 2004.11.19.
(731) Carlofon Chemie Kft., Budapest (HU)
(740) Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari rendeltetésû vegyi termékek, elsõsorban tömítõanya-
gok, ragasztók, elsõsorban ipari célokra.

(210) M 04 04671 (220) 2004.11.19.
(731) Carlofon Chemie Kft., Budapest (HU)
(740) Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) CARLOFON
(511) 1 Ipari rendeltetésû vegyi termékek, elsõsorban tisztítószerek,

hidegindító szerek, fagyálló szerek, fagyást felolvasztó szerek, ra-
gasztóanyagok ipari célokra.
2 Festékek, kencék, lakkok; elsõsorban autólakkok, keréktár-
csa lakkok rozsdagátló és védõszerek, rozsdaölõ szerek.
3 Tisztítószerek, kéztisztítók, autóápolási szerek, polírozó-
szerek.
16 Háztartási ragasztóanyagok.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amalyek
nem tartoznak más osztályokba; tömítõ-, kitömõ-, párnázó-, tö-
mõ- és szigetelõanyagok; elsõsorban zajcsökkentõ betétek, kipu-
fogótömítések nem fémbõl készült rugalmas csövek, lényegében
mûanyagok, bitumen és kaucsuk felhasználásával, tömítõ-
masszák és folyadékok, alvázvédõ betétek lényegében mûanya-
gok, bitumen és kaucsuk felhasználásával, töltõ- és késtapaszok.
21 Takarítóeszközök, elsõsorban takarító-, tisztító és fényezõ-
kendõk.

(210) M 04 02670 (220) 2004.06.11.
(731) Pécsi Milker Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALCIMA
(511) 29 Élelmiszer-ipari kalciumdúsító.

(210) M 04 04675 (220) 2004.11.19.
(731) Német Nemzetiségi Önkormányzat Sopron, Sopron (HU)
(740) dr. Cserichné dr. Gyovai Judit ügyvéd, Sopron

(541) Poncichter
(511) 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállás-

adás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezde, kávéhá-
zak, motelek, panziók, szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése, vendéglátóipar.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 02250 (220) 2004.05.11.
(731) LG Corp., Seoul (KR)
(300) 45-2003-4052 2003.11.11. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 7 A 45-2003-4052 sz. koreai bejelentés 2003. november 11-i
elsõbbségének elismerésével: Ruhamosógépek; elektromos mo-
sogatógépek; elektromos porszívók; elektromos ételkeverõ robot-
gépek,
A bejelentési nap figyelembevételével: elektromos ételkeverõ ro-
botgépek kereskedelmi használatra; elektromos motorok gépek-
hez; sûrített levegõjû szivattyúk; kompresszorok hûtõszekré-
nyekhez; kompresszorok légkondicionálókhoz.
9 A 45-2003-4052 sz. koreai bejelentés 2003. november 11-i
elsõbbségének elismerésével: Video telefonok, számítógép moni-
torok; integrált áramkörök; DVD lejátszók, videomagnók; MP3
(MPEG-1 audio player 3 files) lejátszók; televíziókészülékek;
A bejelentési nap figyelembevételével: LCD (folyadékkristályos
kijelzõs) vetítõgépek; telefonok; cellarendszerû rádiótelefonok;
automata kapcsolóközpontok telefonokhoz; közvetlen mûsorszó-
ró mûhold vevõkészülékek; LCD-k (folyadékkristályos kijelzõk);
katódsugaras csövek; PDP-k (plazmamegjelenítõk); számítógé-
pes telefonszoftverek, amelyek lehetõvé teszik a telefonálást szá-
mítógépes kapcsolaton keresztül; PDA-k (Personal Digital Assis-
tant); DVD filmek és zenei DVD-k; DVD-lejátszók; CD-ROM-
meghajtók; kompaktlemezjátszók; VOD (Video-on-demand) tá-
rolódobozok; PC kamerák; digitális hangmagnók.
11 A 45-2003-4052 sz. koreai bejelentés 2003. november 11-i
elsõbbségének elismerésével: Hûtõszekrények; hûtõpultok; vil-
lanyventilátorok; elektromos kenyérpirítók; elektromos gyorsfõ-
zõk; gáztûzhelyek; mikrohullámú sütõk fõzéshez;
A bejelentési nap figyelembevételével: Légfûtõ készülékek, ne-
vezetesen kazánok belsõ légtér fûtésére; légkondicionálók; fa-
gyasztógépek; vízmelegítõk; háztartási fõzõtûzhelyek; elektro-
mos rizsfõzõk; légtisztító készülékek háztartási használatra; pára-
csökkentõk; páraképzõ berendezések; vízszûrõ készülékek ház-
tartási használatra; elektromos jégkészítõ készülékek.

(210) M 04 04132 (220) 2004.10.11.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) CHELO KEBAB
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 04133 (220) 2004.10.11.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) PRINCE OF PERSIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 04143 (220) 2004.10.12.
(731) JÁSZ-PLASZTIK Kft., Jászberény (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(210) M 04 02202 (220) 2004.05.10.
(731) Alföldy Gábor, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04147 (220) 2004.10.12.
(731) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Kártevõmentesítés.

(210) M 04 02731 (220) 2004.06.17.
(731) Krasznai János, Leányfalu (HU);

dr. Lissák Marcell, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; (újságok könyvek).
41 Televíziós szórakoztatás, televíziós programok készítése

(210) M 04 02255 (220) 2004.05.12.
(731) Magyar Terjesztés-Ellenõrzõ Szövetség, 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04139 (220) 2004.10.12.
(731) MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Rt.,

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

(541) D&F Diéta és Fitnesz Életmódmagazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(210) M 04 04141 (220) 2004.10.12.
(731) „STRINGS” Szervezési Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04697 (220) 2004.11.23.
(731) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálozatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; tudakozók,
információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési esz-
köz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése.

(210) M 04 04699 (220) 2004.11.23.
(731) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 04 04704 (220) 2004.11.23.
(731) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok, brosurák, évkönyvek, folyóiratok, kézikönyvek,
kiadványok, könyvek, nyomdai termékek, újságok.
35 Plakáthirdetés, reklám (televíziós-, rádiós-); újság-elõfize-
tések intézése (mások számára).
41 Könyvkiadás.

(210) M 04 04705 (220) 2004.11.23.
(731) INFOSCOPE Kft., Debrecen (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

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

(210) M 04 04706 (220) 2004.11.23.
(731) ARGEON Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04702 (220) 2004.11.23.
(731) Credit Controll Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Követeléskezelés, követelésbehajtás; biztosítások; pénz-
ügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Cégminõsítõ céginformációs szolgáltatás; tudományos és
mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutató-
tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástech-
nikai hardver- és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgálta-
tások.

(210) M 04 04703 (220) 2004.11.23.
(731) Kovács Attila, Környe (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(210) M 04 04711 (220) 2004.11.23.
(731) EUROMÉDIA Bt., Budapest (HU)

(541) BRAVO – Sztárok, sztorik... Neked!
(511) 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések

mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papírból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényké-
pek.
35 Raklámozás.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás.

(210) M 04 04714 (220) 2004.11.23.
(731) OLYMPOS-TOP Élelmiszeripari Kft., Nyárlõrinc (HU)
(740) dr. Erõs Ákos ügyvéd, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda/Squire,

Sanders & Dempsey L.L.P., Budapest

(546)

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

(210) M 04 04721 (220) 2004.11.24.
(731) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) POLT-KONTAKT
(511) 1 Ipari ragasztók.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 04 04722 (220) 2004.11.24.
(731) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GLASSO-KONTAKT
(511) 1 Ipari ragasztók.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 04 04723 (220) 2004.11.24.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CERBONA SÜTI
(511) 30 Liszt tartalmú ételek, gabonakészítmények, kenyér, sütemé-

nyek, cukrászati termékek.

(210) M 04 04724 (220) 2004.11.24.
(731) LASSELSBERGER KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SANI-RAPID
(511) 1 Ipari ragasztók.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 04 04725 (220) 2004.11.24.
(731) Gézavár Lakópark Kft., Budapest (HU)

(541) LAURUS LAKÓPARK
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 04726 (220) 2004.11.24.
(731) INTERCERT Minõsítõ és Tanúsító Kft., Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04727 (220) 2004.11.24.
(731) FROMAGERIES BEL, Paris (FR)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PANDA
(511) 29 Tojások, tej (bármely formában), vaj, tejszín, sajtok és sajt-

specialitások, joghurtok, tejproteinek és laktóz, tejélesztõk és
egyéb tejtermékek, tejes italok.

(210) M 04 04728 (220) 2004.11.24.
(731) MONNALISA S.P.A., Arezzo (IT)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MONNALISA
(511) 25 Ruhanemûk gyermekek számára.

(210) M 04 04747 (220) 2004.11.25.
(731) Lélek Jánosné, Ajka (HU)

(541) Panny Pástétom
(511) 29 Laktovegetáriánus zöldségpástétomok; padlizsán-, csillag-

tök-, patisszon-, cukkini-, spárgatökpástétomok, sütõtök fûszeres
pástétom és változatai, sütõtök édes pástétom és fûszerezett válto-
zatai, édes keménysajt- pástétom és fûszerezett változatai.

(210) M 04 04749 (220) 2004.11.25.
(731) Kalmár Ferencné, Szeged (HU)
(740) dr. Papp Csaba, Kovács Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 44 Szépségszalon-szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatás,
szépségápolásra és testápolásra vonatkozó információs szolgálta-
tások, emberi bõr- és arcápolásra vonatkozó szakmai tanácsok.
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(210) M 04 04809 (220) 2004.11.30.
(731) TORREFAZIONE IONIA S.p.A., Giarre (CT) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Kávégépek.

(210) M 04 04810 (220) 2004.11.30.
(731) Technocraft (Hungary) Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, különösen testnevelési és sportruházat, va-
lamint farmernadrág, kivéve cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04111 (220) 2004.10.06.
(731) INDEFCO 2000 Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermék- tej, tejföl, túró, kefir, joghurt, sajt.

(210) M 04 04685 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott.

(210) M 04 04686 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(210) M 04 04687 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: sajtos ízesítésû puffasztott búza.

(210) M 04 04688 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: különleges magyaros ízesítésû
fûszeres puffasztott búza.

M217

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 04689 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: metélõhagymás ízesítésû füsze-
res puffasztott búza.

(210) M 04 04690 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs kakaós étbevo-
nattal.

(210) M 04 04691 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs narancsos ízû ka-
kaós étbevonattal.

(210) M 04 04679 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs natúr.

(210) M 04 04680 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott.

(210) M 04 04681 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott
köménymagos.
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(210) M 04 04682 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza natúr.

(210) M 04 04683 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(210) M 04 04684 (220) 2004.11.22.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott
köménymagos.

(210) M 04 04756 (220) 2004.11.25.
(731) CubiTeam Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
28 Játékok, játékszerek, különösen társasjátékok.

(210) M 04 04757 (220) 2004.11.25.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) TWISTOS
(511) 29 Elsõsorban burgonyát, diót és egyéb gyümölcs- és zöldség-

alapanyagokat, illetve ezek kombinációját tartalmazó kész gyors-
ételek, így sült burgonya, burgonyaszirom, tarochips, sült sertés-
húsos gyorsételek, marhahúsos rudacskák, csíkokra vágott mar-
hahús, fondümártások gyorsételekhez és chili.
30 Eldõsorban gabonaféléket tartalmazó kész gyorsételek, így
kukoricachips, tortillachips, rizschips, rizsbõl készült kétszersült,
sós keksz, sós rúd, puffasztott és extrudált snackételek, energia-
szeletek; pattogatott kukorica; édesített pattogatott kukorica és
mogyoró; salsaszósz, mártások, gabona- és gabonapehely alapú
snackételek; kétszersültek, sütemények, édes kekszek, kenyérfé-
lék.

(210) M 04 04758 (220) 2004.11.25.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Sárga & Fehér
(511) 16 Nyomdaipari termékek, telefonkönyvek, szakmai névsorok.

38 Információs szolgáltatások telefon, internet vagy egyéb táv-
közlés útján, üzenetküldés és egyéb távközlési szolgáltatások.

(210) M 04 04759 (220) 2004.11.25.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BOND STREET ULTIMATE SELECTION
(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány, beleértve szivarok, cigaret-

ták, szivarkák, cigaretta sodráshoz való dohány, pipadohány, ba-
gó, tubák, dohánypótlók (nem gyógyászati célra); dohányzási
cikkek, beleértve cigarettapapír és cigarettahüvelyek, cigaretta-
szûrõk, dohánytartó bádogdobozok, nem nemesfémbõl, ezek öt-
vözeteibõl vagy ezek bevonatával készült cigarettásdobozok és
hamutartók; pipák, cigaretta sodráshoz való zsebben hordható
eszközök, öngyújtók; gyufák.

(210) M 04 04800 (220) 2004.11.30.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 04 04733 (220) 2004.11.24.
(731) Balis József, Budapest (HU)
(740) Sonkoly Krisztina, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik, egyenruhák,
felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrá-
gok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák,
fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõs bakancsok, ingek, kabátok,
kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, láb-
belik, magasszárú cipõk, magasszárú lábbelik, melegítõk, szvet-
terek, mellények, mellények halászoknak/horgászoknak, nadrá-
gok, papucsok, pólók, pulóverek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sá-
lak, sárcipõk, sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbe-
lik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, térdnadrágok,
tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat,
zoknik, övek(ruházat).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; különösen horgászcikkek; csa-
létkek vadászathoz vagy halászathoz, halhorgok, hálók (sportcik-
kek), hernyóbelek horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszere-
lések, horgászorsók, horgászzsinórok, kapásérzékelõk (horgász-
felszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés), merítõzsákok hor-
gászáshoz, mesterséges csalik horgászathoz, tengerparti halász-
hálók, úszók halászathoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hir-
detési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; on-line hirdetõi te-
vékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackuta-
tás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, propek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámo-
zás; reklámszövegek publikálása; számítógépes nyilvántartások
kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; feliratozás (filmeké);
fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; gyakorlati képzés (szem-
léltetés); hangstúdiók (szolgáltatásai); kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;
on-line elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); rá-
dió- és televízióprogramok készítése; sport-, edzõtábori szolgál-
tatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video (szalagra) filmezés;
zene összeállítása.

(210) M 04 04734 (220) 2004.11.24.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(210) M 04 04735 (220) 2004.11.24.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(210) M 04 04736 (220) 2004.11.24.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(210) M 04 04737 (220) 2004.11.24.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(210) M 04 04738 (220) 2004.11.24.
(731) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván ügyvéd, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra.
31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 04 04740 (220) 2004.11.24.
(731) ABX LOGISTICS Worldwide, Bruxelles (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ABX
(511) 35 Import-export ügynökségek; üzleti tájékoztatás, üzeleti ta-

nácsadás; reklámozás.
36 Biztosítási és viszontbiztosítási szolgáltatások fõként szállí-
tás, tárolás, raktározás és áruk tárolása, raktárkészletek kezelése
és mozgatása, áruk kiszerelése, csomagolása és göngyölegezése,
áruszállítás, tároló konténerek bérlete, tárolóhelyek bérlete terü-
letén, valamint vámképviselõk mûködési körében.
39 Szállítási szolgáltatások közúton, vasúton, levegõben, ten-
geren és folyami úton; mindennemû áru szállítása, különösen ve-
szélyes áruk, konténerek, göngyölegek, eszközök, nyersanyagok,
késztermékek, hulladék, fogyasztási cikkek, romlandó áruk, jár-
mûvek, gyártóeszközök, felszerelések, élõ állatok, építõanyagok,
ipari, kémiai és gyógyszerészeti termékek szállítása; expressz
szállítási szolgáltatások; postai szállítás; tárolási szolgáltatások,
raktározása és áruk tárolása, raktárkészlet kezelése és mozgatása;
áruk csomagolása, göngyölegezése és kiszerelése; hajóbérleti
szerzõdések megkötésével kapcsolatos szolgáltatások; áruk, pos-
tai küldemények, csomagok, poggyászok, árucikkek vámszabad-
raktárba helyezése, valamint általánosságban véve áruszállítás és
disztribúció; tranzitszolgáltatások; tájékoztatás szállítás és raktá-
rozás vonatkozásában; fuvarozási ügynöki munka; rakományok-
kal kapcsolatos ügynöki munka, tengeri fuvarozással kapcsolatos
ügynöki munka, tárolókonténerek bérlete, tárolóhelyek bérlete.
42 Minõség-ellenõrzési szolgáltatások áruk, különösen árucik-
kek vonatkozásában.

M220

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 04765 (220) 2004.11.26.
(731) BLESSING 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, ismertetõfüzetek, különféle útmu-
tatók; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); idõ-
szaki kiadványok, terjesztett útmutató és tájékoztató-, reklámki-
adványok; nyomtatott információs és regionális kiadványok; szó-
rakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok;
hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb
nyomtatott anyagok.

(210) M 04 04708 (220) 2004.11.23.
(731) Fort James Operating Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MARATHON
(511) 16 Toalettpapír, papírtörülközõk, szalvéták.

21 Toalettpapír-, papírtörülközõ- és szalvétaadagolók.

(210) M 04 04717 (220) 2004.11.23.
(731) MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó

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

(541) M-TICKET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

42 Számítógépek programozása, számítástechnikai szolgálta-
tások és konzultáció.

(210) M 04 04719 (220) 2004.11.23.
(731) Vályi Gabriella, Debrecen (HU);

OPÁL Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
(740) Perlaki Jenõ, Budapest

(541) CIVITA
(511) 3 Bõrtápláló maszkok, bõrradírok, arckrémek, arctonikok,

arclemosók, krémpúderek, szemránckrémek, szappanok, kézápo-
ló krémek, testápoló készítmények, napozószerek, bõrbarnító
krémek.

(210) M 04 04693 (220) 2004.11.22.
(731) Ingbau Consult Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõipari Kft.,

Szombathely (HU)
(740) dr. Forintos Éva, 340. sz. Ügyvédi Iroda, Szombathely

(546)

(511) 39 Áruszállítás.

(210) M 05 00081 (220) 2005.01.10.
(731) Pompasia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00084 (220) 2005.01.10.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)

(541) FEEL WELL
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok, diétás élelmiszerek, gyógy-

italok, gyógynövények, pasztillák, szõlõcukor, vitaminkészítmé-
nyek, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek.
30 Élesztõpirula, ételízesítõ, édesítõszerek (természetes), cu-
kor, csokoládé; cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek; sütésre szol-
gáló anyagok, árpa, rizs, ánizsmag; zabpehely, zab alapú ételek,
vadon élõ fûszernövények, fûszerkeverékek, konyhasó, szója,
szószok, tésztafélék, malomipari termékek, étkezési lisztek; liszt-
tartalmú ételek, kukoricapehely, ízesítõszerek, gabonakészítmé-
nyek, fûszerek, ízesítõk.
32 Alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok,
eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italok-
hoz, porok szénsavas italokhoz, zöldséglevek (italokhoz).

(210) M 05 00087 (220) 2005.01.10.
(731) PRIMAQUA Kft., Budapest (HU)
(740) Birinyi György, Budakalász

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 04 03231 (220) 2004.07.23.
(731) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 02658 (220) 2004.06.10.
(731) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Houston, Texas állam (US)
(300) 1051492 2004.03.10. BX
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HHP

M221

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 03225 (220) 2004.07.23.
(731) Krupa György, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03181 (220) 2004.07.20.
(731) Sebõk László, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, fényképek, folyóiratok, albumok, brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, hírlevelek, kártyák, képregények, könyvek,
könyvecskék, füzetek, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptá-
rak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyomtatványok, posz-
terek, üdvözlõlapok, kártyák.

(210) M 05 00089 (220) 2005.01.10.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REAL EASY CUP
(511) 7 Mosógépek (ruhához), porszívók, porzsákok porszívókhoz,

kefék porszívók részeként vagy porszívókkal történõ használatra,
elektromos keverõk háztartási célokra, valamint mosogatógépek.

(210) M 04 03213 (220) 2004.07.22.
(731) CREEK-SURFING ENTERPRISE Befektetési Holding

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

Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, sportszemüvegek, védõszemüvegek, nap-
szemüvegek, optikai eszközök, fényképészeti, életmentõ és okta-

tóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; fejvédõk és sisa-
kok sportoláshoz, neoprén ruhák és cipõk vízi sportoláshoz, spor-
tolásnál használt védõruhák.
20 Mikroteraszos csúszdák mûanyagból.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, bukósisa-
kok, könyök- és térdvédõk sportolásnál, sporteszközök, meden-
cék, csúszdák, sportolásnál használt csúszólécek, boardok, lecsú-
száshoz használt sporteszközök, játszótéri elemek, mint csúszdák,
mászókák, libikókák, hinták.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Szabadtéri fitnesz és rekreációs park üzemeltetésével kap-
csolatos franchise-rendszer mûködtetése, reklámozás.
39 Utazásszervezés.
41 Sport és kulturális tevékenység, szórakoztató és szabadidõ-
park, szabadtéri fitnesz és rekreációs park üzemeltetése; oktatás,
sportoktatás és szakmai képzés.
43 Élelmezés és vendéglátás.

(210) M 04 03228 (220) 2004.07.23.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl, és nem nemesfém bevonattal); fésük és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(210) M 04 03242 (220) 2004.07.23.
(731) PANNONDRINK és MILLENIUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(210) M 04 03338 (220) 2004.08.03.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) PRO MINERAL COMPLEX
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüreg-ápoló és higiéniai készítmények; szájöblitõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogápoló zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fog-
követ elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és
fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatá-
sú rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfo-
gakhoz, fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogra-
gasztó szerek, fogragasztó porok.
21 Fogkefék; kefegyártáshoz szükséges anyagok; ultrahangos
fogászati protézistisztító készülékek; nem elektromos tisztítóesz-
közök és tisztítóanyagok; a fent említett termékekhez szükséges
alkatrészek és tarozékok; kefék, tartók és adagolók.

(210) M 04 03339 (220) 2004.08.03.
(731) Józsefvárosi Pékség és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, 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,
sûtõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.

(210) M 04 03364 (220) 2004.08.05.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Lamicoop
(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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02120 (220) 2004.06.14.
(731) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítõ

Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 36 Vállalkozói inkubátorház-mûködtetés (pénzügyi, illetve in-
gatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenység).
41 Szakmai oktatás, továbbképzés, valamint folyamatos, vál-
lalkozók részére nyújtott szakmai tanácsadás.

(210) M 04 03298 (220) 2004.07.30.
(731) UpperStudio Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM-(kompakt)-lemezek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, kompaktlemezek (audio-video), videokazetták.
16 Albumok, füzetek, jegyek, kártyák, képek, könyvecskék,
füzetek, könyvek, magazinok, revük (idõszaki lapok).
41 Filmgyártás, filmszínházak üzemeltetése, fogadások terve-
zése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy ok-
tatás), könykiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szer-
vezése, mozifilmek kölcsönzése, on-line elérhetõ elektronikus
publikációk [nem letölthetõk], rádiós szórakoztatás, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
szerencsejátékok, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
filmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, zene összeállítása.
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(210) M 04 02417 (220) 2004.05.24.
(731) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft., Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(210) M 04 02418 (220) 2004.05.24.
(731) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft., Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(210) M 04 02377 (220) 2004.05.19.
(731) ECKER Likõrgyár Rt., Monor (HU)

(554)

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

(210) M 04 02577 (220) 2004.06.04.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Szilvapálinka, szilva alapanyagú szeszes italok.

(210) M 04 03106 (220) 2004.07.15.
(731) Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
(740) dr. Ács Judit ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 41 Nevelés, természetes és jogi személyek tagjai szellemi ké-
pességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások;
szakmai képzés; szórakoztatásra, kikapcsolódásra és figyelem le-
kötésére irányuló szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenység;
egészségvédõ-testedzõ szolgáltatás; képzõmûvészeti és irodalmi
alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatási célból.
43 Vendéglátás, szállás és étkezés biztosítása; idõleges szállás-
adás.

(210) M 04 03807 (220) 2004.09.13.
(731) Cheng Fanjun, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03808 (220) 2004.09.13.
(731) Guangdong Winpard Industry Co., Ltd., Guangdong (CN)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Kézitáskák; levéltárcák; iskolatáskák; utazótáskák; koffe-
rek; aktatáskák; bevásárlótáskák; ernyõk; szíjak; hátizsákok.
25 Cipõk; ruházat; sportcipõk; kesztyûk; övek; trikók, pólók
(T-shirt); sporttrikók; kötött ruházat; harisnya, férfidivatáru;
gyermekruházat.

(210) M 04 03809 (220) 2004.09.13.
(731) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok, szemüvegláncok és -zsinórok.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont termékek; ék-
szerek, bizsuk; órák és más idõmérõ eszközök.
18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek; utazótáskák és
bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; 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
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 04 03810 (220) 2004.09.13.
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOBRIUM
(511) 5 A központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti készítmé-

nyek.

(210) M 04 03811 (220) 2004.09.13.
(731) Arima Holding Corp., Grand Turks,

Turks- és Caicos-szigetek (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCARLETT
(511) 7 Konyhai elektromos gépek, szeletelõk, elektromos konzerv-

nyitók, kávédarálók, konyhai robotgépek, keverõk, mixerek, hús-
darálók, porszívók, beleértve szõnyegtisztítók, háztartási elektro-
mos habverõk, gyümölcsfacsarók, gyümölcscentrifugák, elektro-
mos kések, mosogatógépek, mosógépek, varrógépek.
8 Hajsütõ vasak, kések, nem elektromos konzervnyitók, zöld-
ségtisztító kések, darálók, diótörõk (nem nemesfémbõl), asztali
evõeszközök, beleértve kések, villák és kanalak, elektromos és
nem elektromos szakállvágók, borotvák, elektromos borotvák,
elektromos és kézi epilátorok, kötszer eltávolító gépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, elekt-
romos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, jelzõ-, el-
lenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata árusítók, és szerkezetek érmebedobással mûködõ gé-
pekhez, számológépek, adatfeldolgozó felszerelés és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek, beleértve a kétkarú mérlegek, mérlegek,
elektromos hajsütõk, elektromos vasalók.
10 Masszázskészülékek, beleértve lábmasszírozó készülékek,
epilátorok gyógyászati célokra.
11 Nem elektromos kukták, elektromos ostyasütõk, vízelosztó
berendezés, szûrõk ivóvízhez, vízmelegítõk, ágymelegítõ, grillek
(konyhai felszerelések), sütõberendezések, elektromos készülé-
kek joghurt készítéséhez, légkondicionálók, kávéfõzõ gépek, ká-
véfõzõk, olajradiátorok, fagyasztók, hûtõkamrák, elektromos me-
legítõk cumisüvegekhez, serpenyõk (konyhai felszerelések), sü-
tõk (nem kísérleti célokra), elektromos konyhai edények, tûzhe-
lyek, beleértve gáz- és villanytûzhelyek, ruhaszárító gépek, venti-
látoros fûtõtestek, toasterek, ideértve a szendvicskészítõ és ke-
nyérpirítókat, hajszárítók, olajsütõk, hûtõszekrények, elektromos
vízforralók, ételpárolók, ventilátorok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; ébresztõórák, órák,
elektromos órák és karórák.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
21 Ruhaszárítók mosáshoz, nadrágvasalók, nem elektromos
kukták (gyorsfõzõ fazekak), vasalódeszkák, fogkefék, beleértve
elektromos fogkefék, (kézi) darálók, edények (nem nemesfém-
bõl), fésûk, háztartási eszközök (nem nemesfémbõl), konyhai
eszközök (nem nemesfémbõl).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi tevékenység.

(210) M 04 03816 (220) 2004.09.13.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XPRESS
(511) 29 Tej, tejszín, vaj, sajt és más tej alapú készítmények; tejpót-

lók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi élelmiszerekhez; nem tej
alapú krémezõ; kolbász; hentesáruk; mogyoróvaj, levesek, leves
koncentrátumok, húsleves, leveskockák, húsleveshez készítmé-
nyek, erõleves.
30 Kávé, kávé kivonatok, kávé alapú készítmények és italok;
jegeskávé; kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló alapú ké-
szítmények és italok; cikória; tea, tea kivonatok, tea alapú készít-
mények és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; cukorka-
áru, édességek, cukorka, cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; péksütemények, kenyér, élesztõ, sütemények; kekszek,
cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pu-
dingok; jégkrém, jég, fagyasztott cukrászsütemény, fagyasztott
édesség, fagylaltok, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghur-
tok; kötõanyag jégkrém és/vagy jég és/vagy fagyasztott édesség
és/vagy fagyasztott cukrászsütemény és/vagy fagylalt és/vagy
desszert és/vagy fagyasztott joghurt készítéséhez; méz, mézpót-
lók; reggelizõpelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely sze-
let, azonnal fogyasztható gabonapehely; gabonapehely készítmé-
nyek; rizs, tészta, metélt, nudli; rizs, liszt vagy gabona alapú élel-
miszerek, azonnal fogyasztható készítmények formájában is; piz-
zák, szendvicsek; tésztaáruk és félkész kelt tészták keveréke,
fûszeres mártások, szójaszósz; ketchup; aromák és fûszerek éte-
lekhez, étkezési fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majo-
néz; mustár; ecet.
32 Sörök; szénsavmentes vizek, habzó vizek vagy szénsavas
vizek, feldolgozott vizek, forrásvizek, ásványvizek, ízesített vi-
zek, gyümölcsízesítésû és gyümölcs alapú vizek, gyümölcs- és
zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódavizek és más alkohol-
mentes italok; szirupok, kivonatok és eszenciák és más készítmé-
nyek alkoholmentes italok (kivéve legfontosabb olajok) készíté-
séhez, tejsavas erjedésû italok; szója alapú italok; maláta alapú
italok; izotóniás italok; sörbet, kötõanyag sörbet készítéséhez.

(210) M 04 03817 (220) 2004.09.13.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÖN KEDVENCE, A MI SZENVEDÉLYÜNK
(511) 31 Tápanyagok állatok számára, italok kedvtelésbõl tartott ál-

latok részére, kutyaeledelek (kekszfélék), táplálék kedvtelésbõl
tartott állatoknak, táplálékok állatoknak.

(210) M 04 03819 (220) 2004.09.13.
(731) ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03820 (220) 2004.09.13.
(731) UAB „TIKRAS KELIAS”, Vilnius (LT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) NAPOCSKA
(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).
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 04 03821 (220) 2004.09.13.
(731) HAND Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, élõ növények és virágok.

(210) M 04 03824 (220) 2004.09.13.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COKE STATION
(511) 11 Árusító automaták.

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-
tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.

(210) M 04 03825 (220) 2004.09.13.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
(546)

(511) 11 Árusító automaták.
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-

tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.

(210) M 04 03826 (220) 2004.09.13.
(731) Fu Jin Hui, Budapest (HU)

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

(210) M 04 03829 (220) 2004.09.13.
(731) Massimiliano Fiocchetto, Pomezia (Roma) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, rizs, cukor, pótanyagok.

(210) M 04 03830 (220) 2004.09.13.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, Kecskeméti 12. sz. Ügyvédi Iroda,

Kecskemét

(541) LEARNING IS SEEING
(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(210) M 04 03832 (220) 2004.09.13.
(731) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) A Szólás Szabadsága
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 03882 (220) 2004.09.17.
(731) Zhang Ying, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03883 (220) 2004.09.17.
(731) Innomed Medical Rt., Budapest (HU)
(740) Réthi Natália, Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek.
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(210) M 04 03884 (220) 2004.09.17.
(731) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Hotel Paprika
(511) 43 Szállodai szolgáltatás.

(210) M 04 03885 (220) 2004.09.17.
(731) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar.

(210) M 04 03887 (220) 2004.09.17.
(731) Sárospatak Hungária Édesipari Kft., Sárospatak (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék.

(210) M 04 03890 (220) 2004.09.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

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

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

(210) M 04 03909 (220) 2004.09.21.
(731) Ye Wen Wei, Budapest (HU)

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

(210) M 04 03910 (220) 2004.09.21.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REGNUM
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével) alkoholos kivonatok, almabo-

rok, aperitifek, borok, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(210) M 04 04213 (220) 2004.10.14.
(731) ASTELLAS Pharma Inc., Tokió (JP)
(300) 2004-74252 2004.07.28. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi anyagok, ragasztók (nem irodai/papíripari, illetve
háztartási célokra), mûtrágyák, növény tápoldatok, kerámiamá-
zak, zsírsavak, színesfémek, nemfémes ásványok, fényfépészeti
kellékek, lakmuszpapír, mesterséges édesítõszerek, ipari liszt és
ipari keményítõ, feldolgozatlan mûanyagok (mûanyagok nyers
formában), cellulózpép.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-
mények, olajjal átitatott papír orvosi célokra, orvosi maszkok,
gyógyszerészeti ostya, sebkötözõ géz, üres gyógyszerkapszulák,
szemtapaszok, fülpólyák, menstruációs betétek, menstruációs
tamponok, tisztasági betétek, higiéniai alsónemûk, nedvszívó vat-
ta, ragtapaszok, sebkötözõ anyagok, kollodium (nitrocellulóz),
mellvédõ párnácskák szoptatáshoz, fogászati anyagok, orvosi
csuklópántok, inkontinencia pelenkák, légypapír, molyirtó papír,
laktóz(tejcukor), csecsemõ tápszer, sperma mesterséges megter-
mékenyítéshez.
10 Cumik, jégzsákpárnák (orvosi célra), sebkötözõ kendõk, tá-
masztókötések, sebészeti érlekötõ és varróanyag, ivópoharak (or-
vosi célokra), csöpögtetõpipetta (orvosi célokra), cumisüvegek-
hez való cumik, orvosi jégzsák, orvosi jégzsáktartó, cumisüveg,
termosz cumisüveg, tisztítóvatta, ujjvédõ (orvosi célra), fogam-
zásgátló eszközök, mesterséges dobhártya, pótló- és tömõanya-
gok (kivéve fogászati célokra), esztétikai masszírozó készülékek
közületi alkalmazásra, elektromos masszírozó készülékek otthoni
használatra, orvosi kesztyû, éjjeli edények, ágytálak, fültisztító
pálcikák.
44 Szépségszalonok szolgáltatásai, fodrászszalonok szolgálta-
tásai, fürdõk fenntartása, kertek és virágágyak gondozása, kerti
fák ültetése, mûtrágya terítése, gyomirtás, kártevõirtás (mezõgaz-
dasági, kertészeti és erdészeti), masszázs és terápia shiatsu
masszázs, kiropraktika (csontkovácsolás), moxakezelés, ízületi
elmozdulás kezelése, akupunktúrás orvosi szolgáltatások, orvosi
tájékoztatás, fizikai állapot vizsgálata, fogászati, gyógyszerek ké-
szítése és adagolása, egészségmegõrzéssel, anyák és gyermekek
egészségvédelmével kapcsolatos tanácsadás, diétás étrenddel és
táplálkozással kapcsolatos segítségnyújtás, állattenyésztés, állat-
orvosi ellátás, cserepes növények bérbeadása, mezõgazdasági gé-
pek bérbeadása, orvosi berendezések és készülékek bérbeadása,
halászati berendezések és eszközök bérbeadása, szépségszalo-
nokban és borbélyüzletekben használt berendezések és készülé-
kek bérbeadása, fûnyírók bérbeadása.

(210) M 04 04214 (220) 2004.10.14.
(731) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PETER STUYVESANT DYNAMIC RED
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók ré-

szére, öngyújtók, gyufák.
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(210) M 04 04215 (220) 2004.10.14.
(731) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PETER STUYVESANT COOL BLUE
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók ré-

szére, öngyújtók, gyufák.

(210) M 04 03911 (220) 2004.09.21.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-
holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok, emésztést segítõ italok (tömény italok és li-
kõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alko-
holos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(210) M 04 03913 (220) 2004.09.21.
(731) TÁNCMÁMOR KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek, szórakoztatás.

(210) M 04 03915 (220) 2004.09.21.
(731) Hunyár István, Pilisvörösvár (HU); Szõke Zoltán,

Pilisvörösvár (HU); Szõke Péter, Pilisvörösvár (HU)
(740) dr. Jasztrabszki Tamás, Jasztrabszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé (konyakos meggy).

(210) M 04 03916 (220) 2004.09.21.
(731) BIOENVISION Inc., New York, New York állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BIOENVISION
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen rákos és autoimmun-

betegségek terápiás kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(210) M 04 03918 (220) 2004.09.21.
(731) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WEBER.THERM – A homlokzati hõszigetelés
(511) 17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigeteléshez és

hangszigeteléshez használt anyagok; tömítõelegyek illesztések-
hez.
19 Nem fém építõanyagok; vakolat épületekhez; beton; bevo-
natok (építõanyagok).

(210) M 04 03920 (220) 2004.09.21.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 76/591,868 2004.05.21. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AMD SEMPRON
(511) 9 Félvezetõ eszközök; mikroprocesszorok; mikroprocesszor

modulok.

(210) M 04 03921 (220) 2004.09.21.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 78/430,729 2004.06.07. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Félvezetõ eszközök; mikroprocesszorok; mikroprocesszor
modulok.

(210) M 04 03923 (220) 2004.09.21.
(731) MGA Entertainment Inc., Van Nuys, Kalifornia (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Különféle árufajták (beleértve többek között kozmetikai
szereket, piperecikkeket, villamos árukat, CD-ket, videókat,
DVD-ket, ékszereket, órákat, nemesfémbõl készült árukat, papír-
árukat, irodaszereket, bõrárukat, ruházati cikkeket, lábbeliket,
fejfedõket, játékokat, játékszereket, textíliákat, textilárukat, éte-
leket és italokat) választékának összegyûjtése mások számára, le-
hetõvé téve azok megfelelõ bemutatását és megvásárlását a fo-
gyasztók számára áruházakban, üzletekben, ruházati boltokban,
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internetes weboldalakon vagy általános árukatalógusból postai
rendeléssel vagy távközlési eszközökön keresztül, információ-
szolgáltatás, tanácsadás és támogatás a fogyasztók számára a
fentiek szerint összegyûjtött árukból történõ választáshoz.

(210) M 04 03924 (220) 2004.09.21.
(731) MGA Entertainment Inc., Van Nuys, Kalifornia (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BRATZ
(511) 35 Különféle árufajták (beleértve többek között kozmetikai

szereket, piperecikkeket, villamos árukat, CD-ket, videókat,
DVD-ket, ékszereket, órákat, nemesfémbõl készült árukat, papír-
árukat, irodaszereket, bõrárukat, ruházati cikkeket, lábbeliket,
fejfedõket, játékokat, játékszereket, textíliákat, textilárukat, éte-
leket és italokat) választékának összegyûjtése mások számára, le-
hetõvé téve azok megfelelõ bemutatását és megvásárlását a fo-
gyasztók számára áruházakban, üzletekben, ruházati boltokban,
internetes weboldalakon vagy általános árukatalógusból postai
rendeléssel vagy távközlési eszközökön keresztül; információ-
szolgáltatás, tanácsadás és támogatás a fogyasztók számára a
fentiek szerint összegyûjtött árukból történõ választásához.

(210) M 04 03927 (220) 2004.09.22.
(731) Media Plus Reklámstúdió Betéti Társaság, Vác (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 04 03929 (220) 2004.09.22.
(731) LOWE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 04 03932 (220) 2004.09.23.
(731) Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom (HU)
(740) dr. P. Németh Andrea ügyvéd, Budapest

(541) SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 03937 (220) 2004.09.23.
(731) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(541) Sensomato
(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-

termékek, a szívre és keringésre ható gyógyszerek, daganatelle-
nes készítmények, antioxidáns hatású paradicsomkivonat, karoti-
noid.

(210) M 04 03938 (220) 2004.09.23.
(731) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-
termék, a szívre és a keringésre ható gyógyszerek, daganatellenes
készítmények, halolajkészítmények.

(210) M 04 03940 (220) 2004.09.23.
(731) Illés Média International Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03941 (220) 2004.09.23.
(731) Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCODON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 04 03942 (220) 2004.09.23.
(731) Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCOFLEX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 04 03943 (220) 2004.09.23.
(731) ISAGRO S.p.A., MILAN (IT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEORAM WG
(511) 1 Mezõgazdaságban, erdõgazdaságban és virágtermesztésben

használt vegyszerek.
5 Herbicidek, peszticidek és fungicidek a háztartásban és me-
zõgazdasági használatra.

(210) M 04 03944 (220) 2004.09.23.
(731) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Melegh Katalin, Dr. Melegh Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 04 03945 (220) 2004.09.23.
(731) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Melegh Katalin, Dr. Melegh Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 04 03947 (220) 2004.09.23.
(731) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Melegh Katalin, Dr. Melegh Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) GRANIFLAP
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 04 03962 (220) 2004.09.27.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 03963 (220) 2004.09.27.
(731) Geomédia Kiadói Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám ügyvéd, Erdõs 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák,
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03965 (220) 2004.09.27.
(731) InfoMed Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Papír és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari
termékek; könyvek folyóiratok; oktatási eszközök (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; céglevelezés; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; számítógépes nyilvántar-
tások kezelése; hirdetési oldalak készítése.
41 Szakmai képzés; oktatás; akadémiák(oktatás); eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; online elérhetõ,
nem letölthetõ elektronikus publikációk; könyvkiadás; egészség-
védõ klubok; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(210) M 04 04000 (220) 2004.09.29.
(731) City Group Services Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Ákos, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda/Squire,

Sanders & Dempsey L.L.P., Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi tanácsadás; valuta-
ügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; jogi szolgáltatások; mediációs szolgáltatás.

(210) M 04 04003 (220) 2004.09.29.
(731) HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és Szolgáltató

Részvénytársaság, Szentes (HU)

(546)

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

(210) M 04 04009 (220) 2004.09.29.
(731) Ávár Tibor, Szombathely (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) GYERTYAVILÁG
(511) 4 Viaszgyertyák, világítóolajok.

21 Üveg; porcelán és fajanszáruk, amelyek más osztályba nem
tartoznak.

(210) M 04 04084 (220) 2004.10.05.
(731) Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 04 03966 (220) 2004.09.27.
(731) COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

(541) VISUAL HOTEL
(511) 9 Számítógépes program.

(210) M 04 03967 (220) 2004.09.27.
(731) Deutsche Telecom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T’KOM
(511) 38 Telekommunikációs szolgáltatások.

(210) M 04 03968 (220) 2004.09.27.
(731) Avalon Team Kft., Piliscsaba (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(210) M 04 03971 (220) 2004.09.27.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(300) 30418059 2004.03.31. DE
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

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

(210) M 04 03972 (220) 2004.09.27.
(731) 3ME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(591)

(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; rádiók, kazettás magnók, CD-le-
játszók, hifitornyok, videomagnók, asztali DVD, DVD és egyéb
képlemezek lejátszására szolgáló készülékek, hangszórók, hang-
falak, hangrendszerek, televíziókészülékek, rádiós órák, mágne-
ses adathordozók, hanglemezek, automata elosztó berendezések
és szerkezetek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,
számítógép-alkatrészek, részegységek, kiegészítõk, mobiltele-
fon-alkatrészek, -tartozékok, részegységek, kiegészítõk egyéb
számítástechnikához, illetve mobiltelefonhoz tartozó kiegészí-
tõk.

(210) M 04 03992 (220) 2004.09.28.
(731) REALING Ingatlankezelõ és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 04 04008 (220) 2004.09.29.
(731) Barsi Károly, Budapest (HU)

(541) EGÉSZSÉGES ÉS IGAZSÁGOS MAGYAROR-
SZÁGÉRT

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

(210) M 04 04013 (220) 2004.09.29.
(731) Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva ügyvéd, Lõcsei Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ZÖLD BÉKA DÍJ
(511) 21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak

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

(210) M 04 04027 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04028 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04038 (220) 2004.10.01.
(731) Birdland Golf Kft., Bükfürdõ (HU)
(740) dr. Krasznai András, Dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); szállásadás.
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(210) M 04 04039 (220) 2004.10.01.
(731) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PROMO CARD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04048 (220) 2004.10.01.
(731) Café Reklám Kft., Budapest (HU)

(541) AD CAFÉ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 04 04051 (220) 2004.10.01.
(731) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04052 (220) 2004.10.25.
(731) MI-KI Kft., Makó (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek, festõanyagok, maróanyagok, nyers természetes gyanták,
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 04 04053 (220) 2004.10.04.
(731) Griff Gentlemen’s Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 04 04055 (220) 2004.10.04.
(731) Ragonese Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Irma, 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.

(210) M 04 04056 (220) 2004.10.04.
(731) EASTCONCEPT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02804 (220) 2004.06.23.
(731) SAT-TRAKT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 35 Távközlési eszközök kereskedelme.

(210) M 04 04057 (220) 2004.10.04.
(731) Jing Hua Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04063 (220) 2004.10.04.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Apenta Plusz
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(210) M 04 04064 (220) 2004.10.04.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04065 (220) 2004.10.04.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) CitroMail
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 04 04066 (220) 2004.10.04.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Bluemail
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 04 02899 (220) 2004.07.01.
(731) VISUALPOWER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 02902 (220) 2004.07.01.
(731) Pro-Health Inc., Batesville, Arizona (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); vitaminok, vitamin-, ásványianyag- és gyógynövényes ki-
egészítõk és diétás étrend-kiegészítõk.
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 és
turmixpor termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; technikai segítség nyújtása nyomtatott
anyagok terjesztése által többszintû (multilevel) marketingháló-
zatok létrehozásával és/vagy mûködtetésével kapcsolatban, és
terjesztési propagandára vonatkozó tanácsadás számos termék,
nevezetesen vitaminok, vitamin- és ásványianyag- kiegészítõk,
diétás étrend-kiegészítõk, valamint kozmetikumok, nevezetesen
hidratáló krémek, folyadékok és zselék és hasonló termékek
személyes értékesítésével kapcsolatban.

(210) M 04 04258 (220) 2004.10.19.
(731) Sallai Györgyné, Zalaszentapát (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 04 04262 (220) 2004.10.19.
(731) Filmbank Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ-, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, tûzoltó ké-
szülékek.

(210) M 04 04265 (220) 2004.10.19.
(731) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Ginkgo biloba extraktumból készült, tartalmazó gyógysze-
részeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 04 04266 (220) 2004.10.19.
(731) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Panax ginseng extraktumból készült, tartalmazó gyógysze-
részeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 04 04267 (220) 2004.10.19.
(731) Nádasi Sándor, Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Farmer felsõruházati termékek.
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(210) M 04 04268 (220) 2004.10.19.
(731) KOLEGIUM I.L., s.r.o., Bratislava (SK)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Sütemények, tészták, zsemlék, liszttartalmú ételek, tészták,
kávé, kávé alapú italok, kávéaromák.
43 Gyorséttermek (snackbárok), éttermek.

(210) M 04 04271 (220) 2004.10.19.
(731) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

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

Budapest

(546)

(511) 10 Ortopédiai implantátumokkal használatos polietilénbetétek.

(210) M 04 04272 (220) 2004.10.19.
(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AMANORM
(511) 5 Cukorbetegség elleni gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 04 04273 (220) 2004.10.19.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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 osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04274 (220) 2004.10.19.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mé-
rõ-jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezé-
sek és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(210) M 04 04275 (220) 2004.10.19.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) R-TIME
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl, és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardve-r és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04276 (220) 2004.10.19.
(731) Gelencsér Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk, fényvédõ (sötétítõ) és fényáteresztõ
függönyök, drapériák, bútorszövetek és más lakástextíliák, vala-
mint ezek alapanyagainak kollekciója; abroszvédõ alátétek (nem
papírból), ajtófüggönyök, anyagok fehérnemûkhöz, arctörlõk,
arctörülközõk (textilbõl), asztali futók, asztali vászonnemû (tex-
tilanyagból), asztalterítõk (nem papírból), barhent, pamutszövet,
bársony, brokátok, bútorhuzatok textilbõl, bútorszövetek, kárpi-
tok, bútorvédõ huzatok, damaszt (szövet), díszpárnahuzatok, fali-
kárpitok, tapéták textilanyagok, függönykikötõ zsinórok textil-
bõl, függönyök textilbõl vagy mûanyagból, gumírozott vásznak,
nem papíripari használatra, gyapjúszõnyeg, háztartási lenvászon,
kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez, kendervászon, kötött
szövetek, matrachuzatok, matracvásznak, mintás vászon, mûse-
lyem szövetek, nem szõtt textíliák, nemez, filc, pamutbársony
(szövet), pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon, karton, ka-

likó, párnahuzatok, pehelypaplan, posztó, kártolt gyapjúszövet,
rugalmas (elasztikus) szövetek, szalvéták (textilbõl), szövetek,
szövetek textilipari használatra, tafota, taft (szövet), tányéralát-
étek textilbõl, textilanyagok, textilanyagok lábbelikhez, törülkö-
zõk textilanyagból, tüll (fátyolszövet), tüllfüggönyök, vászon,
vászonnemû fürdõzéshez (a ruházat kivételével), viaszosvásznak
(asztalterítõk), zuhanyzófüggönyök textilbõl vagy mûanyagból,
zsákvászon, (kendervászon), zseníliaszövet, ágynemûk, ágytaka-
rók, állatbõrutánzat szövetek.

(210) M 04 04301 (220) 2004.10.21.
(731) Navigátor Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04302 (220) 2004.10.21.
(731) We Love Kreatív Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) We Love Laser Dance
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), show-mûsorok, show-mûsorok

szervezése (impresszárió szolgáltatásai), szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, szórakoztatás, zene összeállítása, élõ elõadások
bemutatása.

(210) M 04 04305 (220) 2004.10.21.
(731) PSLarsson Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Veresegyház (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Egyéb jelzõberendezés és felszerelés.

(210) M 04 04310 (220) 2004.10.21.
(731) THEFACESHOP KOREA Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Folyékony kozmetikai készítmények (lotions), különösen
bõrápoláshoz; tápanyagokat tartalmazó krémek; szempillafesté-
kek, szemöldökceruzák; ajakrúzsok; sminkalapozók; tisztítókré-
mek; szilárd púderek, kompaktpúderek.
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(210) M 04 04311 (220) 2004.10.21.
(731) Stabenfeldt AS, Stavanger (NO)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); szórakoz-
tatás; könyvkiadás.

(210) M 04 02927 (220) 2004.07.05.
(731) Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MÚZEUMHAJÓ
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 04 03465 (220) 2004.08.13.
(731) CMDR Bt., Tatabánya (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Torták.

(210) M 04 03466 (220) 2004.08.13.
(731) IMEX Filtertechnika Kft., Sopron (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 7 Szûrõk (gépek vagy motorok részei).

(210) M 04 03467 (220) 2004.08.13.
(731) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03468 (220) 2004.08.13.
(731) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03472 (220) 2004.08.13.
(731) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03474 (220) 2004.08.13.
(731) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kajtár Géza, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 04 03475 (220) 2004.08.13.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 04 03476 (220) 2004.08.13.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LIQUID 8 SYSTEM
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 04 03477 (220) 2004.08.13.
(731) C.B.B. Memzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03478 (220) 2004.08.13.
(731) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) LEGATO
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 04 03487 (220) 2004.08.16.
(731) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

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

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

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

(210) M 04 03492 (220) 2004.08.16.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAGENTA WORLD
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ

(felügyeleti) vagy oktatóberendezések és felszerelések (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); hangok, képek vagy adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gépek által futtatott adathordozók; automata elosztóbe-
rendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomdaipari termékek, fõként bélyeggel ellátott és/vagy
nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok
kivételével).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek tartozékai;
testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
35 Reklámozás és üzletvezetés; adatok gyûjtése és szolgáltatá-
sa; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázis mûködtetése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezési szolgáltatások; távközlési felszerelések szerelé-
se, fenntartása és javítása.
38 Távközlés; távközlési felszerelések mûködtetése és bérbe-
adása, fõként mûsorszórásra és televíziós célokra; hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása.
39 Szállítás és áruk raktározása.
41 Nevelés; képzés; szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatá-
sok; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; könyvek, idõ-
szaki kiadványok és további nyomtatott anyagok, valamint az ide-
tartozó elektronikus média (beleértve a CD-ROM-ot, valamint
CD-I-t) megjelentetése.
42 Számítógépes programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázishoz való hozzáférési idõ bérbe-
adása; adatfeldolgozó berendezésekkel és számítógépekkel kap-
csolatos bérbeadási szolgáltatások; távközlési felszerelésekkel
kapcsolatos mûszaki tervezõi és tervkészítõi szolgáltatások.

(210) M 04 04312 (220) 2004.10.21.
(731) HomeGarden Kft., Budapest (HU)

(541) Goodlak Média
(511) 16 Nyomdai termék.

35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés, szórakoztatás.
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(210) M 04 04314 (220) 2004.10.22.
(731) BRITISH CONCEPT Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04315 (220) 2004.10.22.
(731) Sándor Szandra, Budapest (HU)
(740) dr. Magyar György, Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04316 (220) 2004.10.22.
(731) Ragonese Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Irma 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.

(210) M 04 04318 (220) 2004.10.22.
(731) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 04344 (220) 2004.10.26.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon Mobil Iroda
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi

adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 04 04345 (220) 2004.10.26.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon GSM. The Frontline.
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 04 04346 (220) 2004.10.26.
(731) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) djuice refresh
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 04 04349 (220) 2004.10.26.
(731) Kövécs András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04357 (220) 2004.10.26.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) BIENSA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, beleértve készítmények a

menopauza idején jellemzõ és a menopauza utáni állapotok keze-
lésére, valamint csontritkulás megelõzésére és kezelésére.

(210) M 04 04358 (220) 2004.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A CSIRKÉS FIÚ CSIRKÉJE
(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.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04361 (220) 2004.10.26.
(731) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) QUINOCOL
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(210) M 04 04362 (220) 2004.10.26.
(731) GAOLLI Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 04 03496 (220) 2004.08.17.
(731) MASCOT EUROPE Kft., Budapest (HU)
(740) Nagymáté Éva, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03498 (220) 2004.08.17.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; különösen bio mágneses derékalj
100%-os merinógyapjúból, bio mágneses derékalj, merino és szu-
perwash minõségû gyapjúból, valamint kasmír minõségû gyapjú-
takaró és ehhez tartozó kiegészítõ gyapjútermékek.

(210) M 04 03500 (220) 2004.08.17.
(731) ProGamers s.r.o., Praha 6-Dejvice (CZ)
(740) dr. S. Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Üzeletvezetési tanácsadás kereskedelmi vagy hirdetési célú
kiállítások szervezése, információk számítógépes adatbázisba
történõ rendszerezés, automatikus adatfeldolgozás, adatbázis-ke-
zelés, hirdetés és reklámtevékenység, marketingtevékenység, on-
line hirdetés, számítógépes hálózaton keresztül.
41 Szórakoztató programok szervezése, beleértve a televíziós
szórakoztatást, számítógépes játékversenyt és on-line játékszol-
gáltatást is, játékterem-szolgáltatás, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, hangfelvételek és hang-kép felvételek rög-
zítése és sokszorosítása.

(210) M 04 03502 (220) 2004.08.17.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

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

(210) M 04 03504 (220) 2004.08.17.
(731) Pascha Kft., Budapest (HU)

(541) PACIFIC
(511) 29 Dzsemek, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek,

kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, lekvár,
margarin, mazsola, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táp-
lálkozásra), tejszín (tejtermék), tejszínhab, vajkrém, zsírok (étke-
zési), zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállítására.
30 Aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével, aromás
készítmények élelmezéshez, chips (gabonakészítmény), csokolá-
dé, fagylalt, jégkrém, glükóz étkezési használaltra, gyümölcsko-
csonya, zselé (cukrászáru), kakaó, keményítõtartalmú termékek
étkezéshez, pralinék, pudingok, élesztõ, élesztõ ételekhez.
31 Termékek állati alomhoz.

(210) M 04 03505 (220) 2004.08.17.
(731) MAXBALLOON Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03506 (220) 2004.08.17.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; bébiételek; tapa-
szok; kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
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készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozó,
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, (amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba); karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholmentes italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutató tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás; élelmezés; idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 03508 (220) 2004.08.17.
(731) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Bevonóanyagok, festékek, színezõanyagok, színezékek.
19 Építõanyagok, vakolat, színezõvakolat.

(210) M 04 03511 (220) 2004.08.17.
(731) DePuy, Inc., Warsaw, Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EMAT
(511) 10 Sebészeti irányítórendszerek az ortopédiai sebészetben tör-

ténõ alkalmazásra; elektronikus követõ- és irányítórendszerek or-
topédiai implantátumok sebészeti beültetésénél történõ alkalma-
zásra; illetve ortopédiai implantátumok mûtét utáni figyelésére.

(210) M 04 03512 (220) 2004.08.17.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 04069 (220) 2004.10.04.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03043 (220) 2004.07.12.
(731) New Duett Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen gép-
kocsik karbantartása és javítása, jármûjavítás, jármûjavító mûhe-
lyek, jármûvek karbantartása, lopás elleni riasztók felszerelése és
javítása.

(210) M 04 03056 (220) 2004.07.13.
(731) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; távközlési és szórakoztató készülékek és be-
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rendezések; interaktív multimédiás készülékek és berendezések,
személyhívó, telefon és rádiótelefon-készülékek és rendszerek;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák; számítógépszoft-
verek, számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépek-
hez, modemek; mágneses adathordozó lemezek, szalagok, kár-
tyák és huzalok; adó-vevõk, vezérlõk; elektronikus játékok; betéti
kártya, készpénzkártya, hitelkártya, csekk-kártya.
35 Reklámozás, hirdetési szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás, információk, tanácsadás, termékek és szolgáltatások
forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevé-
kenység, bolthálózat-mûködtetés, számítógépes és egyéb gépi
adatfeldolgozás, ügyintézés, interneten is; hírközlési digitális in-
formáció gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, információ szolgálta-
tás távközlési ügyekben; hírügynökségi szolgáltatás, mindez in-
terneten keresztül is; távközlési, adatátviteli kapcsolatok, hálóza-
tok létesítése, kezelése, számítógépes távközlési szolgáltatások;
elektronikus postai szolgáltatások.
42 Adattárolás, adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten kersztül.

(210) M 04 03573 (220) 2004.08.24.
(731) BIG-SIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dömötör László ügyvéd, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIZÁNC BOUTIQUE
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03621 (220) 2004.08.26.
(731) Regõczy Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Szentirmai Endre ügyvéd, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális te-
vékenységek.

(210) M 04 03622 (220) 2004.08.26.
(731) „ZEN HÁZ” Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt ügyvéd, Dulin Ügyvédi Iroda, 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 03623 (220) 2004.08.26.
(731) Yacht Diamond Watsches Ltd., Road Town/Tortola,

Britis Virgin Islands (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 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.

(210) M 04 03637 (220) 2004.08.30.
(731) EUFORTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(541) GUBBIO
(511) 18 Aktatáskák, bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, er-

nyõk, esernyõk, erszények, pénztárcák, hátizsákok, hevedertás-
kák gyermekek hordozására, irattáskák, iskolatáskák, kézitáskák,
kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), lánchálós erszé-
nyek (nem nemesfémbõl), levéltárcák, oldaltáskák, tarisznyák,
piperetáskák (üresen), ruhatáskák utazáshoz, strandtáskák, táskák
(zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl, útitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03642 (220) 2004.08.30.
(731) Phan Cong Thang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha.

(210) M 04 03646 (220) 2004.08.30.
(731) SAFRAN Kft., Budapest (HU)

(541) DIPLON
(511) 11 Fürdõkádak, fürdõkád-felszerelések, fürdõszobai felszere-

lések, zuhanyfülkék,csapok, fürdõkabinok nem fémbõl, WC-tar-
tály, mosdókagylók üvegbõl.
20 Fajanszedények, WC-papír-tartók, szappanadagolók, szap-
pantartók, szivacstartók, toaletteszközök.
21 Tükrök.

(210) M 04 03647 (220) 2004.08.30.
(731) Xie Zhong, Budapest (HU)

(541) Contain
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 04 03648 (220) 2004.08.30.
(731) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

El Segundo, California állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

hák és -kiegészítõk, bababútor; babaházak; baba játékkészletek,
babaruhák, bababútor; babahordozók; babaágyak; baba etetõszé-
kek; bababölcsõk; játék babakocsik; játékállatok és babakellékek;
porcelánbabák; papírbabák; babadobozok; játékállatok; játéksát-
rak; játékházak; aciófigurák és hozzátartozó kellékek; plüssjáté-
kok; léggömbök; fürdõkádba való játékok; lovaglós játékok; rádi-
óvezérlésû játékautók; repülõ korongok; elektronikus kézi játé-
kok; játékegységek tábla-, kártya-, manipulációs, társas- és akció
típusú céltáblajátékokhoz; különálló videokimeneti játékgépek;
kirakós és manipulációs játékok (puzzle); papír álarcok; gördesz-
kák; korcsolyák; egysoros görkorcsolya; vizet spriccelõ játékok;
labdák, még pedig játszótéri labdák, futball-labdák; baseball-lab-
dák, kosárlabdák; vízi labdajátékok; szörfdeszkák; úszószem-
üveg; játék úszómedencék; úszólapok és úszódeszkák rekreációs
célra; úszó uszonyok; játék sütõ és fõzõ edényáruk; játékpadok;
játék hógolyók; karácsonyfadíszek; játék kozmetikumok gyere-
kek részére; játékszerek; partikellékek; kitömött játékállatok; já-
tékrollerek; játékdobozok; ügyességi és logikai játékok; babzsá-
kok; építõjátékok; varázspálcák; zenedoboz játékok; készlet bu-
borékfújáshoz; játék mobiltelefonok; ugrókötelek; játéksárká-
nyok; zenejátékok; bábuk; yoyók; társasjátékok; rajzolójátékok;
homokozójátékok és -készletek; beszélõ játékok; kültéri játékfel-
szerelések; érmével mûködõ videojátékok, mûanyag játékkari-
kák, forgók.

(210) M 04 03651 (220) 2004.08.30.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyafélék, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós
kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(210) M 04 03652 (220) 2004.08.30.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyafélék, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós
kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(210) M 04 03671 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03672 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03676 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

M242

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 03677 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03678 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03680 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03683 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 03684 (220) 2004.09.01.
(731) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(541) Eldorado.hu
(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõsszolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 03685 (220) 2004.09.01.
(731) Crystal Nails Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 04 03686 (220) 2004.09.01.
(731) Horváth István 50%, Budapest (HU);

Landena Austria - Hr. Aigner 25%, Steinach (AT);
Landena Austria - Hr. Dichbauer 25%, Wels (AT)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított és
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési zsírok és olajok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 04 03700 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SHARKEY
(511) 3 Kozmetikumok, különösen borotválkozás utáni szerek, bo-

rotvahab, borotvakrém, borotvagél, tusoló és habfürdõ; dezodorá-
ló szerek személyes használatra, samponok és hajápoló termékek;
fogtisztító szerek, szájvíz.
8 Borotvapenge.
21 Elektromos és nem elektromos fogkefe; fogselyem.

(210) M 04 03701 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SEVENA
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek,különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(210) M 04 03702 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SALITI
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(210) M 04 03703 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GREENDE
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(210) M 04 03704 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CIRCUSS
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(210) M 04 03705 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BALU
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(210) M 04 03706 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SUNNY CANDY
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, kü-

lönösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.

(210) M 04 03710 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MARTEL
(511) 29 Fogyasztásra készételek, élelmiszerek, amelyek nem tartoz-

nak más osztályba; kolbászáruk és kolbászkonzervek.

(210) M 04 03711 (220) 2004.09.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CHOCA
(511) 30 Tésztaáruk és sütemények, cukrászsütemények, különösen

kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.
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(210) M 04 03728 (220) 2004.09.03.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) ENERGY 3
(511) 3 Száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-ápoló és higiéniai ké-

szítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõ-
zésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fog-
krémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó zselék, fluor tartalmú
zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszí-
nezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogtisztító porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó
zselék, fluor tartalmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító
porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmé-
nyek a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótablet-
ták, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz, fog-
sorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó szerek,
fogragasztó porok.
10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek
és eszközök, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai áru-
cikkek; sebészeti varratanyagok.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; ultrahangos fogászati protézistisztító készülékek; nem
elektromos tisztítóeszközök és tisztítóanyagok; a fent említett ter-
mékekhez szükséges alkatrészek és tartozékok; kefék, tartók és
adagolók.

(210) M 04 03746 (220) 2004.09.07.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 04 03748 (220) 2004.09.07.
(731) FÕNIX Rendezvényszervezõ Kht., Debrecen (HU)

(546)

(511) 41 Emberek szórakoztatására, mulattatására és kikapcsolódá-
sára szolgáló zenés, táncos darabok sorozatban történõ fesztivál
jellegû elõadásának megszervezése, lebonyolítása.

(210) M 04 03749 (220) 2004.09.07.
(731) Szilvási és Társa Bt., Kecskemét (HU)

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

tevékenységek.
43 Vendéglátás.

(210) M 04 03750 (220) 2004.09.07.
(731) Club Service Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila ügyvéd, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 04 03755 (220) 2004.09.07.
(731) INOMI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(210) M 04 03761 (220) 2004.09.07.
(731) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) DOXAGAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok,
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló szerek, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.

(210) M 04 03763 (220) 2004.09.08.
(731) Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó

és Szolgáltató Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások, idõleges
szállásadás.

(210) M 04 03764 (220) 2004.09.08.
(731) Partner’s 2000 Kiállításszervezõ Reklám- és Marketingtanácsadó

és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Budapesti 13. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 03773 (220) 2004.09.08.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

zek, fogfényesítõ szerek, fogporok.

(210) M 04 03774 (220) 2004.09.08.
(731) LG Corp., Seoul (KR)
(300) 41-2004-5039 2004.03.08. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Mobiltelefon és internetkommunikáció, információs ügy-
nökségek online.

(210) M 04 03777 (220) 2004.09.09.
(731) JUB Kft., Celldömölk (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(546)

(511) 19 Habarcs építési célokra, bevonatok építési célokra, gletta-
nyag építõipari célokra.

(210) M 04 03779 (220) 2004.09.09.
(731) PLUS-LINE Kft., Tolmács (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen alapanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; papíripari cikkek; anya-
gok mûvészek részére; ecsetek; irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), írószerek; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).

(210) M 04 03781 (220) 2004.09.09.
(731) Szirén Ruházati Szövetkezet, Szarvas (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03785 (220) 2004.09.09.
(731) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) Kárpáti Krónika
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

(210) M 04 03786 (220) 2004.09.09.
(731) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) Héthatár
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.
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(210) M 04 03791 (220) 2004.09.09.
(731) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) Szórvány
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

(210) M 04 03804 (220) 2004.09.10.
(731) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04477 (220) 2004.11.08.
(731) INDEX.HU Informatikai Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04476 (220) 2004.11.08.
(731) Béres Alexandra, Szentendre (HU); Barna Krisztián,

Budapest (HU); Nagy Katalin, Budapest (HU); Klobusitzky
Klaudia, Budapest (HU); Takács József, Dunakeszi (HU)

(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 04 04478 (220) 2004.11.08.
(731) OLYMPOS-TOP Kft., Nyárlõrinc (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes italok,
gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények
italokhoz.

(210) M 04 04372 (220) 2004.10.28.
(731) György Villa Kereskedelmi Kft., Etyek (HU)
(740) dr. Máyer Julianna ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) György-Villa
(511) 33 Bor, habzóbor.

(210) M 04 04381 (220) 2004.10.29.
(731) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 04 04382 (220) 2004.10.29.
(731) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pro-Tiszt
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 04 04383 (220) 2004.10.29.
(731) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvize, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 04 04384 (220) 2004.10.29.
(731) Béres Alexandra, Szentendre (HU); Barna Krisztián,

Budapest (HU); Nagy Katalin, Budapest (HU); Klobusitzky
Klaudia, Budapest (HU); Takács József, Dunakeszi (HU)

(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04385 (220) 2004.10.29.
(731) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Tanszerek, taneszközök, különösen mágnesfóliás kirakós
oktató eszközök.

(210) M 04 04386 (220) 2004.10.29.
(731) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 16 Tanszerek, taneszközök, különösen mágnesfóliás kirakós
oktató eszközök.

(210) M 04 04387 (220) 2004.10.29.
(731) Origami System’s Kft., Budapest (HU)

(591)

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

(210) M 04 04389 (220) 2004.10.29.
(731) Economos Austria GmbH, Judenburg (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya ügyvéd, Katona, Kölcsey-Rieden és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ECOPUR
(511) 17 Hõre lágyuló és öntött poliuretán elasztomereken alapuló

vagy azokból készült tömítések és azok részei, kivéve a poliuretán
szigetelõket és krém állagú tõmítõanyagokat.

(210) M 05 00202 (220) 2005.01.17.
(731) Millenium-Heights Ingatlanforgalmazó és -fejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) M3 Shopping City
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(210) M 05 00203 (220) 2005.01.17.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 00205 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(591)

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

(210) M 05 00215 (220) 2005.01.17.
(731) FOOTMARK Bt., Deszk (HU)

(541) DIGITAL BY FOOTMARK
(511) 9 Akkumulátorok, szárazelemek.

(210) M 05 00216 (220) 2005.01.17.
(731) Média Partner Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(546)

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

(210) M 05 00218 (220) 2005.01.17.
(731) Midiprint 2000. Nyomdaipari Betéti Társaság, Balástya (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás; hirdetési oldal szervezés.

(210) M 04 04391 (220) 2004.11.02.
(731) Bábolna Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 04 04392 (220) 2004.11.02.
(731) New Century Xinhui Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 04397 (220) 2004.11.02.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(554)

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

(210) M 04 04399 (220) 2004.11.02.
(731) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kukoricapehely.

(210) M 04 04400 (220) 2004.11.02.
(731) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Gabonaalapú vegyes ízesítésû drazsé.

(210) M 04 04407 (220) 2004.11.03.
(731) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt

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

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04408 (220) 2004.11.03.
(731) DUNACENTER BETON Kft., Paks (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Beton; építõelemek betonból; építõelemek nem fémbõl.
21 Grillek; rostélyok.
37 Építés; építési tárgyú információk.
42 Kertészet; kertmûvelés.

(210) M 04 04417 (220) 2004.11.03.
(731) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, gyümölcszselék,
gyümölcssaláták, joghurtok, zöldségek, kandírozott zöldségek,
zöldségsaláták, zöldségzselék, levek gyümölcsdarabokkal, tej
alapú italok, tejtermékek, tejtermékek gyümölccsel.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, izotóniás italok,
szénsavas italok, gyümölcs- és zöldségitalok, gyümölcslevek,
zöldséglevek, gyümölcsöt és zöldséget is tartalmazó levek, nektá-
rok, gyümölcsnektárok, zöldségnektárok, gyümölcsöt és zöldsé-
get is tartalmazó nektárok, paradicsomlé, szörpök, gyümölcssör-
betek.
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(210) M 04 04418 (220) 2004.11.03.
(731) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(210) M 04 04419 (220) 2004.11.03.
(731) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) MITUTOYO
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(210) M 04 04420 (220) 2004.11.03.
(731) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) KOMEG
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(210) M 04 04421 (220) 2004.11.03.
(731) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(210) M 04 04449 (220) 2004.11.04.
(731) Chen Cheng, Budapest (HU)

(541) C.C.G
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04455 (220) 2004.11.04.
(731) Sarkadi Endre Csaba, Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 04 04457 (220) 2004.11.04.
(731) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(541) AIRCOL
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és kenõzsí-

rok; üzemanyagok; nem vegyi adalékanyagok üzemanyagokhoz,
kenõanyagokhoz és zsírokhoz; porfelszívó, portalanító és porle-
kötõ termékek; világítóanyagok.

(210) M 05 00561 (220) 2005.02.10.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ESLORA
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(210) M 05 00219 (220) 2005.01.17.
(731) Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 05 03705 (220) 2005.11.18.
(731) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

medicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati használat-
ra.

(210) M 06 00126 (220) 2006.01.13.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03939 (220) 2005.12.12.
(731) SaveAs Szolgáltató és Tanácsadó Részvénytársaság,

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

(541) EagleEyeOS
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM-(kompakt)-leme-

zek, csipek (integrált áramkörök), csuklótámaszok számítógép
használatához, egér (informatikai), egéralátétek, hajlékony (flop-
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py)-lemezek, hordozható telefonok, integrált áramkörök, interfé-
szek (informatika), lemezadagolók, jukeboxok (informatika), le-
mezmeghajtók (számítógéphez), mágneses adathordozók, mág-
neskártyák, mágneslemezek, mágnesszalag egységek (informati-
ka), memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, modemek, moni-
torok (hardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgé-
pek, notebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áram-
körök, operációs rendszerek számítógépekhez, optikai adathordo-
zók, rádiótelefon-készülékek, számítógép-billentyûzetek, számí-
tógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógé-
pek, számítógépperifériák, számítógépprogramok (rözített).
42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás, szá-
mítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számí-
tógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosí-
tása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállí-
tása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsíté-
se, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programo-
zás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása.

(210) M 06 00081 (220) 2006.01.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00082 (220) 2006.01.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00296 (220) 2006.01.31.
(731) PNEU-TRADE Kft., Tata (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
különösen azok alkatrészei és karosszériaelemei.
37 Javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 00399 (220) 2006.02.06.
(731) DUNA-COOP Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 04135 (220) 2005.12.23.
(731) TDB Hungária Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Fékek jármûvekhez; fogaskerekek szárazföldi jármûvek-
hez; fordulatszám-csökkentõ áttételek szárazföldi jármûvekhez;
karterek mint szárazföldi jármûvek alkatrészei; hajtóláncok szá-
razföldi jármûvekhez; hajtómotorok szárazföldi jármûvekhez;
hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez; hátrameneti jelzõk jármû-
vekhez; irányjelzõk jármûvekhez; jármûkerekek; jármûvek hidra-
ulikus hálózatai; kormánykerekek jármûvekhez; kürtök jármû-
vekhez; lopásgátló riasztók jármûvekhez; lopásgátló szerkezetek
jármûvekhez; motorok szárazföldi jármûvekhez; nyomatékváltók
szárazföldi jármûvekhez; tengelykapcsolók szárazföldi jármû-
vekhez.

(210) M 05 04169 (220) 2005.12.28.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 04170 (220) 2005.12.28.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 04174 (220) 2005.12.28.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) DIAMITUS
(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).
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(210) M 05 04175 (220) 2005.12.28.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) GLIMELLIT
(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).

A rovat 489 db közlést tartalmaz.
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(111) 176.854 (151) 2003.10.27.
(210) M 01 04737 (220) 2001.09.05.
(732) Tarnói Gábor, Budapest (HU); Ihász Beatrix, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és -szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari és
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
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; étkezdék, éttermek (étkezés),
gyorséttermek (snackbárok), helyfoglalás panziókban, helyfogla-
lás szállodákban, hozzáférési idõ bérlése számítógépes adatbázi-
sokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez adatok mani-
pulációjára, kávéházak, kutatás és fejlesztés (mások részére), mi-
nõség-ellenõrzés, mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki-
rajz-készítés (mérnöki munkák), nyomdai szolgáltatások, önki-
szolgáló éttermek, panziók, szakmai tanácsadás (az üzleti tanács-
adást kivéve), szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, szakvéle-
mények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), szálláshely le-
foglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fenntartása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerelemzés, számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok ki-
dolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-
programok kölcsönzése, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi
jogok kezelése, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), ven-
déglátóipar.

(111) 182.283 (151) 2005.09.26.
(210) M 03 05384 (220) 2003.12.09.
(732) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
(740) dr. Mészáros Miklós, Miskolc

(546)

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

(111) 182.370 (151) 2005.10.04.
(210) M 03 05552 (220) 2003.12.19.
(732) Shoes Business Co., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FLY SHOES
(511) 25 Cipõk.

(111) 182.372 (151) 2005.10.03.
(210) M 03 02109 (220) 2003.05.16.
(732) Petõ Zoltán Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Karácsony Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) VAKÁCIÓ
(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; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.447 (151) 2005.10.19.
(210) M 03 03629 (220) 2003.09.01.
(732) HAJDÚ-BÉT Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Pehelysonka
(511) 29 ELÕHÛTÖTT...Baromfihúsból készült sonkaféleségek.

(111) 182.449 (151) 2005.10.24.
(210) M 03 04951 (220) 2003.11.24.
(732) Ivan Lacho, Bratislava (SK)
(740) dr. Képes György ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INTERSONIC
(511) 41 Feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdi-

ók, filmszínházak üzemeltetése, mozifilmek kölcsönzése, szink-
ronizálás, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, video-
szalagok vágása, video(szalagra) filmezés.

(111) 182.450 (151) 2005.10.19.
(210) M 03 04950 (220) 2003.11.24.
(732) Ivan Lacho, Bratislava (SK)
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(740) dr. Képes György ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41 Filmek feliratozása, fényképészet, filmgyártás, filmstódiók,
filmszínházak üzemeltetése, mozifilmek kölcsönzése, szinkroni-
zálás, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, videoszala-
gok vágása, video(szalagra) filmezés.

(111) 182.557 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 04415 (220) 2003.10.20.
(732) Thomas Industries Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Louisville, Kentucky (US)
(300) 76/517,405 2003.05.27. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RIETSCHLE THOMAS
(511) 10 Szivattyúk gyógyászati használatra; porlasztók; valamint

légelszívók; valamint a 10. osztályba sorolt vonatkozó termékek.
12 Jármû légszivattyúk; valamint a 12. osztályba sorolt vonat-
kozó termékek.
37 Karbantartás, javítás, újratisztítási szolgáltatások komp-
resszorok és szivattyúk területén; megelõzõ karbantartó progra-
mok nyújtása kompresszorok és szivattyúk területén; szivattyú-
csere program nyújtása; valamint jótállás és meghosszabbított ga-
rancia nyújtása kompresszorokra és szivattyúkra; valamint a 37.
osztályba sorolt vonatkozó szolgáltatások.

(111) 182.654 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 04655 (220) 2003.11.05.
(732) 3 ME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Porszívók, darálók, húsdarálók, vasalók, háztartási robotgé-
pek, mosógépek, mosogatógépek.
9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; rádió, kazettás magnó, CD-játszó, hifito-
rony, videomagnó, asztali DVD, DVD és egyéb képlemezek leját-
szására alkalmas készülék, hangszórók, hangfalak, hangrendsze-
rek, televíziós készülékek, rádiós órák.

(111) 182.655 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 02578 (220) 2003.06.16.
(732) THETANMANIA Mûvészeti Betéti Társaság,

Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 16 Újság, nyomdaipari termék.

(111) 182.676 (151) 2005.11.07.
(210) M 00 06993 (220) 2000.12.29.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,

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

(554)

(511) 33 Amerikai egyesült államokbeli származású whiskey.

(111) 182.677 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 00746 (220) 2003.02.24.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 182.680 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 02078 (220) 2003.05.14.
(732) Le Sommelier Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Katona János ügyvéd, Katona János Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bor és a Társa
(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) 182.681 (151) 2005.11.16.
(210) M 03 04213 (220) 2003.10.08.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) A mindennapok megoldása
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és -szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
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.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célokra; tö-
mítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sötõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 183.039 (151) 2005.12.13.
(210) M 03 04832 (220) 2003.11.17.
(732) M-TRADE KFT., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Jármûvek; földi, légi vagy vízi szállítási eszközök; gépjár-
mûvek; gépjármûalkatrészek.
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(111) 183.309 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 05309 (220) 2003.12.05.
(732) Kehida-Termál Gyógyfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.,

Kehidakustány (HU)
(740) dr. Szalóki Jenõ ügyvéd, Keszthely

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
szolgáltatások.

(111) 183.310 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 02351 (220) 2003.05.30.
(732) Hurley International LLC (Oregon államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) HURLEY
(511) 18 Táskák, pénztárcák, hátitáskák, levéltárcák, övtáskák, háti-

zsákok, irattáskák, poggyászok, kulcstartók, aktatáskák, bõrön-
dök, deréktáskák, számítógéptáskák, kofferek, úttáskák, sétapál-
cák és napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.313 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00313 (220) 2004.01.23.
(732) Weight Watchers International, Inc., Woodbury, NY (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) WEIGHT WATCHERS
(511) 41 Elõadások, mûhelybeszélgetések és szemináriumok tartása

a fogyókúrával, súlyfigyeléssel, étkezéssel és fitnesszel kapcso-
latban.

(111) 183.331 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00442 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(541) ISONICID
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszer-különlegességek, gyógyszerve-

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

(111) 183.332 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01965 (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,
irányítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.333 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01958 (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

(541) IGAZGYÖNGY
(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) 183.334 (151) 2006.01.09.
(210) M 01 02530 (220) 2001.05.02.
(732) THE COMET PRODUCTS CORPORATION,

Bonita Springs, Florida (US)
(300) 12954/2000 2000.10.31. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COMET
(511) 3 Mosó- és fehérítõkészítmények, valamint egyéb mosásra

szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
vízkövet és egyéb mésztartalmú lerakódást oldó és eltávolító ház-
tartási szerek; szappanok; tisztító-, fényesítõ- és csiszolószerek,
valamint vízkõ-eltávolító szerekkel átitatott törlõkendõk.
5 Háztartási fertõtlenítõszerek, háztartási fertõtlenítõszerek-
kel átitatott törlõkendõk.
16 Papírtermékek, így háztartási törlõkendõk.

(111) 183.335 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00769 (220) 2004.02.23.
(732) dr. Gelléri Péter, Budakeszi (HU)
(740) Török Krisztina, Balassagyarmat

(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) 183.336 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00464 (220) 2004.02.03.
(732) Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego,

California állam (US)
(300) 78/352,074 2004.01.14. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BYETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen anyagcserezavarok,

a belsõ elválasztású mirigyek betegségei és rendellenességei, cu-
korbetegség, cukorbetegség szövõdményei, hormonbetegségek
és hormonális zavarok, kóros elhízás, szív- és érrendszeri betegsé-
gek és rendellenességek, a gyomor- és bélrendszer rendellenessé-
gei, immunzavarok, gyulladás és gyulladásos megbetegedések,
idegrendszeri zavarok, fájdalom, a perifériás idegrendszer meg-
betegedései és rendellenességei, a nemzõszervek mûködési zava-
rai, szexuális zavarok, urológiai rendellenességek kezelésére és
megelõzésére szolgáló gyógyszerkészítmények.
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(111) 183.337 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01961 (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) 183.339 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01963 (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) 183.340 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01964 (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) 183.344 (151) 2006.01.11.
(210) M 04 00632 (220) 2004.02.13.
(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DAS GESUNDE PLUS
(511) 3 Masszázsolajok, illóolajok, test- és szépségápoló szerek.

5 Az egészségápolást szolgáló készítmények, diétás élelmi-
szerek, amennyiben az 5. áruosztályba tartoznak, fõként gyü-
mölcscukorból, szõlõcukorból, vitaminokból, ásványi anyagok-
ból, nyomelemekbõl, enzimekbõl, tejcukorból, rágó- és pezsgõ-
tabletták formájában is; étrend-kiegészítõ termékek nem gyógyá-
szati célra, nyomelemeket, vitaminkészítményeket, ásványi
anyagokat, karotint, szelént, enzimeket, különösen Q-10 enzim-
tablettákat, aloe verát, algákat, kovaföldet, ballasztanyagokat tar-
talmazó, illetve ilyen alapú termékek tabletták formájában és
kombinációban; gyógyszerészeti termékek, különösen gyógynö-
vényekbõl készült termékek, étkezési teák, gyógyteák, fokhagy-
makészítmények, orbáncfûolaj, E-vitamin, italok sportolók részé-
re, karcsúsító termékek csökkentett kalóriatartalmú készitalok és
készmenük formájában, algatartalmú italok, erõsítõszerek, ét-
vágycsillapítók gyógyászati célra, vény nélkül kapható allergia
elleni gyógyszerek, lábápoló készítmények, készítmények spor-
tolók részére, úgy mint kenõcsök, zselék, sprayk rándulások és
izomfeszülés ellen; tapaszok, kötszeranyagok, sportbandázsok
egészségügyi célra, kontaktlencsetisztító és -ápoló szerek.
30 Müzli- és gabonaszeletek, csökkentett kalóriatartalmú sze-
letek.

(111) 183.346 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03512 (220) 2003.08.22.
(732) Annco, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Milford, CT (US)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

(111) 183.347 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01495 (220) 2004.04.01.
(732) Kállai Finomságok Társasága Kft., Vámosgyörk (HU)

(541) Kállai
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok

és zsírok.
40 Állatok levágása (vágóhídon); élelmiszerek és italok tartósí-
tása; élelmiszerek füstölése.

(111) 183.348 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01087 (220) 2004.03.10.
(732) HOLLYWOOD BEAUTY-SZÉPSÉG Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murányi Ernõ ügyvéd, Vass és Murányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HOLLYWOOD BEAUTY SZÉPSÉGSZALON
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(111) 183.349 (151) 2006.01.10.
(210) M 03 02667 (220) 2003.06.20.
(732) Overland Lifestyles Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.355 (151) 2006.01.11.
(210) M 05 02577 (220) 2005.08.04.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.356 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05542 (220) 2003.12.18.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakami képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.357 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03954 (220) 2003.09.19.
(732) Aczél Zoltán, Úny (HU)

(541) A SZERENCSE PILLANATA
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékkártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ebbe beleértve különösen játékok, szerencsejáté-
kok szervezése és lebonyolítása elektronikus átviteli eszközökkel
telefon, mobiltelefon, internet) és a média eszközein (tv, rádió,
sajtó) keresztül.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, számítógépek programozása, számítógépes szolgáltatások,
ebbe beleértve számítógépszoftver fenntartása számítógépek köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése;
szerkesztõgépek, internetes is elérhetõ on-line és CD-magazinok
összeállítása, ezzel kapcsolatos kiadványok összeállítása.

(111) 183.358 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05536 (220) 2003.12.18.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) dr. Laczkó Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) JACK JAXXON
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 183.359 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03963 (220) 2003.09.22.
(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VODAFONE MOBILE CONNECT
(511) 9 Távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és eszközök;

adatközlõ készülékek és eszközök; kódolt adatok, szövegek,
hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen
formátumok kombinációjának feldolgozására, továbbítására, tá-
rolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és
eszközök; modemek; kódolt kártyák és pontgyûjtõ kártyák, bele-
értve a távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és -eszközök
aktiválására szolgáló kódolt kártyákat és pontgyûjtõ kártyákat is;
információk, adatok, képek és hang tárolására szolgáló hordozók;
számítógépes adathordozók; számítógépek, beleértve laptopok és
notebookok is; elektronikus határidõnaplók; a fent említett termé-
kek alkatrészei és tartozékai; számítógépszoftverek, így adatkere-
sõ szoftverek.
38 Távközlés, mobil és telepített távközlés, valamint távközlés
telefonon, mûholdon, cellarendszerû és rádiós távközlési rendsze-
ren keresztül; távközlõ eszközök, rádió, rádiótelefon és rádiótele-
fax készülékek bérbeadása, haszonbérlete és kölcsönzése; adat-
közlés rádión keresztül, távközlés és mûhold segítségével; táv-
közlõ készülékek bérbeadása azok meghibásodása, elvesztése, el-
lopása esetén; információk (beleértve weboldalak), számítógép-
programok és egyéb adatok távközlése; elektronikus levelezés;
biztonságos hírközlõ csatorna használatának biztosítása; telefo-
nokkal és távközlõ készülékekkel és eszközökkel összefüggõ, il-
letve azonosításukkal kapcsolatos tájékoztatás; üzenetekkel kap-
csolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üzenetfogadás és üze-
nettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus kép, videofelvétel,
illetve ezek kombinációjának formájában; a fent említett szolgál-
tatásokra vonatkozó tájékoztatás.
42 Számítógépes adatbázisokhoz, fórumokhoz, számítógépes
hálózatokhoz és interaktív számítógépes hírközlõ hálózatokhoz
való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idõ bérbeadása; számí-
tógépek bérbeadása; számítógépes konzultáció; számítógép prog-
ramozás és szoftverek tervezése; adathálózat szolgáltatások; onli-
ne tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetrõl, va-
lamint üzleti jellegû vagy otthoni használatra szolgáló informáci-
ók megjelenítése vagy rendelkezésre bocsátása számítógépes
adatbankból; számítógép- szoftverek és -programok karbantartá-
sa és frissítése; weboldalak létrehozása és karbantartása; szoftve-
rek telepítése és karbantartása; internethez, számítógépes hálóza-
tokhoz és számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítá-
sa.
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(111) 183.360 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05324 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.361 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03570 (220) 2003.08.27.
(732) REGUM Újrahasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Fodor Tibor ügyvéd, Fodor Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 19 Aszfalt, szurok, bitumen.

(111) 183.362 (151) 2006.01.11.
(210) M 02 04089 (220) 2002.09.06.
(732) BONGRAIN S.A. a French société anonyme á directoire

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

Iroda Kft., Budapest

(541) ÖCSI
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek.

(111) 183.363 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05538 (220) 2003.12.18.
(732) Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor ügyvéd, Bakó, Gelencsér, Váradi Ügyvédi

Iroda, Pécs

(546)

(511) 16 Tej, tejtermékek.
29 Fagylaltok.
30 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
32 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

(111) 183.364 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05142 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.365 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05326 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok.
5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.366 (151) 2006.01.11.
(210) M 01 01672 (220) 2001.03.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAPOLINI
(511) 30 Kávé, kávéeszenciák és -kivonatok, cikória és kávékeveré-

kek; kávépótlók; tea, teakivonatok; kakaó, kakaóalapú készítmé-
nyek; csokoládé; csokoládétermékek; édességek, cukorkák; cu-
kor, liszt, emberi fogyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl
és/vagy lisztbõl készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemé-
nyek, torták, tésztafélék; krémfagylaltok, vizes alapú fagylaltok,
mélyhûtött édességek, valamint ezek elõállításához szükséges
készítmények; méz és mézpótlók; snackételek; készételek,
desszertek, pudingok.
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(111) 183.367 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05546 (220) 2003.12.18.
(732) IMS AG, Cham (CH)
(740) dr. Lakatos Péter ügyvéd, Köves & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Adatok, hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; adathordozók; számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; elektromos készülékek
és berendezések; számítógépprogramok, szoftverek és adatbázi-
sok; számítógépes szoftver és adatbázis az adathordozó (beleértve
az online közvetítést is) jellegétõl függetlenül, amelynek célja,
hogy a gyógyszer- és gyógyászati iparra és az egészségügyre
(közvetve vagy közvetlenül) vonatkozó adatot és információt
nyújtson, értelmezzen, elemezzen, értékeljen, illetve átdolgoz-
zon; piackutatási jelentések (számítógéppel olvasható formában
is) a gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel
(közvetlen vagy közvetett) kapcsolatban; gyógyszer-forgalmazá-
si információs rendszer és adatbázis; számítógépprogramok és
adatbázisok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; iro-
dai cikkek; képzési, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével); számítógépes szoftverhez és adatbázishoz tartozó fel-
használói leírások, az adathordozó (beleértve az on-line közvetí-
tést is) jellegétõl függetlenül, aminek a célja, hogy a gyógyszer- és
gyógyászati iparra és az egészségügyre (közvetve vagy közvetle-
nül) vonatkozó adatok és információt nyújtson, értelmezzen, ele-
mezzen, értékeljen, illetve átdolgozzon; piackutatási jelentések
(számológéppel olvasható formában is) a gyógyszer- és gyógyá-
szati iparral és az egészségüggyel (közvetlen vagy közvetett) kap-
csolatban; nyomdai és más nyomtatott kiadványok és anyagok a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; piaci jelentések, piackutatási
jelentések, piaci analízisek és elõrejelzések, hírlevelek, felhasz-
nálói leírások és kézikönyvek a gyógyszer- és gyógyászati iparral
és az egészségüggyel (közvetlen vagy közvetett) kapcsolatban.
35 Reklámozás, marketing; kereskedelmi ügyletek; kereske-
delmi adminisztráció; irodai munkák; piackutatási és tanácsadási
szolgáltatások, beleértve üzleti és piaci kutatási felmérések és ta-
nulmányok készítését globális kommunikációs hálózat útján a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; marketingtevékenység a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; piackutatási és információs
szolgáltatások, információtechnológiai szolgáltatások; segítség-
nyújtás és tanácsadás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletve-
zetési tanácsadás; mindezen szolgáltatások on-line formában tör-
ténõ nyújtása.
42 Kutatás; informatikai szakmai tanácsadás, számítógépes
programok és adatbázisok tervezése és fejlesztése; szoftverhez és
adatbázishoz kapcsolódó szakmai tanácsadás tevékenység a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvetve
vagy közvetlenül) kapcsolatban; információs-információtechno-
lógiai szolgáltatások a gyógyszer- és gyógyászati iparral és az
egészségüggyel (közvetve vagy közvetlenül) kapcsolatban, vala-
mint informatikai és üzleti szakmai tanácsadás a gyógyszer- és
gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvetve vagy közvet-
lenül) kapcsolatban; gyógyszer-forgalmazási informatikai rend-
szer és adatbázis tervezése és fejlesztése; számítógépprogramok
és adatbázisok kidolgozása, mûszaki támogatása; szellemitulaj-
don-licencek adása; mindezen szolgáltatások online formában
történõ nyújtása.

(111) 183.368 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05325 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.369 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03561 (220) 2003.08.27.
(732) Csobota-Kis Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NOÉ BÁRKÁJA
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 183.370 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 02235 (220) 2003.05.23.
(732) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt ügyvéd, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MISTER STRAND MACHO
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 183.371 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 02518 (220) 2003.06.11.
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

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

(541) SZENTKIRÁLYI WELLNESS ÁSVÁNYVÍZ
(511) 32 Ásványvizek.

(111) 183.372 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00474 (220) 2004.02.04.
(732) Tarnai György 35%, Budapest (HU); Dactylos Kft. 30%,

Budapest (HU); Haraszti Pál 35%, Budapest (HU)
(740) Haraszti Pál, Budapest

(541) BioSM
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtónyitó szerkezetek, elektro-

mos; ajtózárak, elektromos; anyagvizsgáló készülékek és gépek;
automatikus kormányberendezések jármûvekhez; betörésgátló

M261

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti lajstromozott védjegyek



felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; bé-
lyegzõórák; bérmentesítést ellenõrzõ készülékek; csipek (integ-
rált áramkörök); ellenõrzõ berendezések, elektromos; integrált
áramkörök; interfészek (informatika); irányzótávcsövek tûzi-
fegyverekhez; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; navi-
gációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navi-
gációs eszközök; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek
számítógépekhez (rögzített); parkolóórák; pénztárgépek; pénz-
számláló és osztályozó gépek; rádiótelefon-készülékek; riasztók;
számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógép-perifé-
riák; számítógépprogramok (rögzített); személyazonosító kár-
tyák, mágneses; személy (táv)hívók; szoftverek (rögzített); táv-
irányító készülékek; telefon üzenetrögzítõk; telefonkészülékek;
vezérlõpult (elektromosság).

(111) 183.373 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00809 (220) 2004.02.24.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

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

Budapest

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyaskészít-
mények; húsos szendvicsek; halas szendvicsek; sertéshús szend-
vicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és fõzött gyümöl-
csök és zöldségek; tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok;
desszertek.
30 Kétszersültek, kekszek; kenyér; teasütemények; aprósüte-
mények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk, pótkávé; tea; mus-
tár; zabliszt, zabpehely; tészták, tésztafélék; szószok; fûszerek,
ízesítõszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
41 Személyek kiképzése éttermek és hasonló létesítmények
menedzselésére és mûködtetésére.
43 Éttermekkel és egyéb étel és ital árusításával kapcsolatos lé-
tesítmények mûködtetésével és franchise-ba adásával kapcsolatos
szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek elõkészítésével és értéke-
sítésével kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 183.374 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00324 (220) 2004.01.26.
(732) Respect Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária ügyvéd, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.375 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00478 (220) 2004.02.04.
(732) Hilltop Neszmély Rt., Budapest (HU)

(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(111) 183.376 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00804 (220) 2004.02.24.
(732) dr. Csorba Erika, Budapest (HU)
(740) dr. Oláh Gábor ügyvéd, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.377 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00801 (220) 2004.02.24.
(732) LOUIS (HUNGÁRIA) Idegenforgalmi és Vendéglátó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András ügyvéd, Moldován, Marosi és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kávéházak, szálláshely
lefoglalása (idõleges), vendéglátóipar.

(111) 183.378 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00479 (220) 2004.02.04.
(732) Philip Morris Magyarország Kft., Eger (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, különösen szivarok, ciga-
retták, szivarkák, dohány saját cigaretta sodrásához, pipadohány,
rágódohány (bagó), tubákdohány; dohányhelyettesítõk (nem or-
vosi célra); dohányzási cikkek, különösen cigarettapapír és
-csõ/tubus, cigarettafilterek, dohánytartók, cigarettatárcák és ha-
mutartók (nem nemesfémbõl vagy azok ötvözetébõl vagy azokkal
borítva); pipák, zsebfelszerelés cigarettasodráshoz; öngyújtók;
gyufák.

(111) 183.379 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00159 (220) 2004.01.15.
(732) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.
30 Fûszeres mártások; fûszerek.

(111) 183.380 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00176 (220) 2004.01.15.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(300) 2341912 2003.09.28. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CARATRI
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények és alap-

anyagok.

(111) 183.381 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04154 (220) 2003.10.03.
(732) Egrokorr Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) SZILOFLEX
(511) 17 Tömítõanyagok, tömítõanyag csatlakozásokhoz, tömítõkit-

tek.

(111) 183.382 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00805 (220) 2004.02.24.
(732) HATNÉGYES TAXI Közúti Szolgáltató Egyesület,

Szolnok (HU)

(546)

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

(111) 183.383 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00476 (220) 2004.02.04.
(732) SNABBIS Kft., Budaörs (HU)

(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.

(111) 183.384 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00156 (220) 2004.01.15.
(732) OFF-ROAD HUNGARY Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(111) 183.385 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04152 (220) 2003.10.03.
(732) EGROKORR Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) METALLUX
(511) 2 Festékek; lakkok; alapozók; bevonóanyagok; kencék; rozs-

dagátlók és fakonzerváló szerek; festõanyagok; nyers természetes
gyanták; valamint porfestékek; pigmentek; színezékek különbözõ
felhasználási területekre.

(111) 183.386 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04153 (220) 2003.10.03.
(732) Egrokorr Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) RENOVA-DUNALAKK
(511) 1 Festékek; lakkok; alapozók; bevonóanyagok; kencék; rozs-

dagátlók és fakonzerváló szerek; festõanyagok; nyers természetes
gyanták; valamint porfestékek; pigmentek; színezékek különbözõ
felhasználási területekre.
2 Ipari vegyi termékek; mûgyanták; mûanyagok; ipari rendel-
tetésû ragasztóanyagok.

(111) 183.387 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00810 (220) 2004.02.24.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASERIX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok humán felhasz-

nálásra; oltóanyagok.

(111) 183.388 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00161 (220) 2004.01.15.
(732) dr. Kulcsár Géza 40%, Gyömrõ (HU); dr. Kulcsár Zsuzsanna

Magdolna 20%, Gyömrõ (HU); Kulcsár Géza Sándor 20%,
Gyömrõ (HU); Kulcsár Mária Magdolna 20%, Gyömrõ (HU)

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

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

(111) 183.389 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00175 (220) 2004.01.15.
(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) VERAQUIS
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 183.391 (151) 2006.01.13.
(210) M 05 02038 (220) 2005.06.14.
(732) ENVIROCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) ENVI
(511) 35 Üzemanyag-kiskereskedelem.

(111) 183.392 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01034 (220) 2004.03.08.
(732) Fenyvesi Attila, Balassagyarmat (HU)

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

tevékenység.

(111) 183.393 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00232 (220) 2004.01.20.
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 183.394 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01457 (220) 2004.03.30.
(732) Kovácsné Rápolti Gabriella, Sopron (HU)
(541) Tileum
(511) 5 Illóolajgyógyszerek.

(111) 183.395 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00545 (220) 2004.02.09.
(732) NEW T & P KFT, Budapest (HU)

(541) DR. GENTRY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.396 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00544 (220) 2004.02.09.
(732) HERBALANCE KFT., Székesfehérvár (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok elõállítására és készítésére szolgáló
készítmények, különösen koncentrátumok, eszenciák, szörpök;
alkoholmentes italok.

(111) 183.397 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01770 (220) 2004.04.19.
(732) SPEKTRUM-3D Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT

Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) SPEKTRUM 3D
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek; vegyi termékek labora-

tóriumi analízisekhez, mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges
vegyi termékek, finomvegyszerek, nagy tisztaságú oldószerek,
atomspektroszkópiai standard oldatok, stabil izotóp standard ol-
datok.
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 fermentáci-
ós készülékek, hõmérõk, higrométerek, termosztátok, denzitomé-
terek, mérlegek, digitális mérlegek; mérõmûszerek, mérõberen-
dezések, elektoranalitikai mérõmûszerek, pH-vezetõképesség
mérõk, kromatográfok, fotométerek, hullámhosszmérõk, refrak-
tométerek, spektroszkópok, spektrográfok.

(111) 183.398 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00703 (220) 2004.02.18.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Túrókészítmények.
30 Csokoládé, lekvár.

(111) 183.399 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 05141 (220) 2003.12.02.
(732) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(554)

(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, túrókészítmény és ezek íze-
sített változatai; zselék.
30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alap-
anyagú italok és instant termékek; cukrok, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tejalapú pépek.

(111) 183.400 (151) 2006.01.16.
(210) M 00 02908 (220) 2000.05.31.
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CASUAL CLUB
(511) 25 Nadrágok; topok; szoknyák; pólók, melegítõk, dzsekik, esõ-

köpenyek/esõkabátok, kötött ruhák, gyapjútopok, sálak.

(111) 183.401 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00541 (220) 2004.02.09.
(732) PARTI PACK Papírfeldolgozó és Kereskedelmi Betéti

Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bacsa Judit ügyvéd, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

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

(111) 183.402 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00155 (220) 2004.01.15.
(732) Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése,

Budapest (HU)
(740) Dr. Kányáné dr. Komlódi Katalin ügyvéd, Sándor, Szegedi,

Szent-Ivány Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÜNNEPI KÖNYVHÉT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 183.403 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 00155 (220) 2003.01.17.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) WIENERBERGER KÉSZHÁZAK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, aemlyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.404 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00814 (220) 2004.02.24.
(732) SANDIC Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.405 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00802 (220) 2004.02.24.
(732) Agave Könyvek Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei Éva ügyvéd, Dr. Erdei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, folyóiratok, könyvek.
41 Könyvkiadás, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás,
sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 183.406 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00483 (220) 2004.02.04.
(732) CELAN Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 14 Bizsuk.
20 Hajdíszek, ideértve hajcsipesz, hajráf, hajcsat, hajfodor,
hajpánt, hajgumi.
21 Fésûk, ideértve hajkefe.
25 Sálak; ideértve kendõ, stóla, strandkendõ; nõi és férfi felsõ-
ruházat, nõi és férfi alsóruházat.

(111) 183.407 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 03434 (220) 2003.08.13.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest
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(554)

(511) 3 Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-
tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó készítmények;
szappanok; dezodorok személyi használatra; kézmosó szerek.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; készítmé-
nyek férgek, rovarok és kártékony állatok pusztítására; fungici-
dek; germicidek; baktériumölõ szerek; parazitairtó szerek; alga-
pusztító készítmények; inszekticidek; gyomirtó szerek; légfrissí-
tõ készítmények; rovarûzõ szerek.
21 Nem elektromos mûködtetésû eszközök, anyagok tisztítási
célokra.

(111) 183.408 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00174 (220) 2004.01.15.
(732) PMW Hungária 200 Kft., Ajka (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Lopás elleni biztonsági szerkezettel ellátott árujelzõ.

(111) 183.409 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04139 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.

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

(111) 183.410 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04140 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és -szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.411 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04138 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és -szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 183.413 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00553 (220) 2004.02.09.
(732) Jockey International, Inc., Kenosha, Wisconsin (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JOX
(511) 25 Nõi és férfifehérnemû alsók és felsõk.

(111) 183.414 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00691 (220) 2004.02.18.
(732) BIZO U.S.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.415 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00701 (220) 2004.02.18.
(732) Kruse Chemie KG, Balve (DE)
(300) 303 42 931.3 2003.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AdBlue
(511) 1 Adalékanyagok elhasznált gáz kezelésére belsõ égésû moto-

roknál, különösen adalékanyagok az elhasznált gázban a nitro-
gén-oxid csökkentésére katalizátoros dízelmotoroknál.

(111) 183.416 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00864 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Csabai eredetmegjelölés területérõl származó húskészít-
mény.

(111) 183.417 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01471 (220) 2004.03.31.
(732) Boomerang Reklám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Boomerang Magazin
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.

35 Reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsön-
zése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása.

(111) 183.418 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01452 (220) 2004.03.30.
(732) CLEARLINE 21 GRAFIKAI KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Novák Barbara ügyvéd, Sávolyi & Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; adminisztráció; irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatá-
sok.

(111) 183.419 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01849 (220) 2004.04.22.
(732) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RAFINÉRIA
(511) 29 Hús, hal, szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék; lekvárok,
kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt,
és gabonafélékbõl elõállított készítmények, kenyér, sütemény és
édesség; fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár;
ecet, ízesítõ öntetek; fûszerek, étkezési jég.

(111) 183.421 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00687 (220) 2004.02.18.
(732) Sándor Alexandra, Szeged (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Budapest

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

(111) 183.422 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04631 (220) 2003.11.04.
(732) I’COO GmbH, Sonnefeld (DE)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) i’coo
(511) 12 Jármûvekhez, különösen motoros jármûvekhez elõirányzott

ilyenekben/ilyeneken használatos gyermekülések/székek; hor-
dozható gyermekülések/székek, különösen motoros jármûvekhez
elõirányzott és/vagy gyermekkocsikhoz/babakocsikhoz csatla-
koztatható hordozható gyermekülések/székek; gyermekkocsik és
gyermeksportkocsik, különösen összecsukható gyermeksportko-
csik, babakocsik.
18 Hordozható/akasztó eszközzel, például vállszíjjal ellátott
táskák csecsemõk hordozásához; tartóeszközök/keretek csecse-
mõk, kisgyermekek hordozásához; csecsemõkkel kapcsolatos
eszközökhöz és anyagokhoz való táskák; gyermekkocsikhoz/ba-
bakocsikhoz való napernyõk.
20 Gyermekágyak, különösen utazáshoz használatos ágyak
gyermekek részére; járókák, gyermekek járni tanulását segítõ se-
gédeszközök, babahintaszékek, etetõszékek, asztalhoz erõsíthetõ
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székek, hinták, pelenkázóasztalok, bölcsõk, hálózsákok csecse-
mõk és gyermekek részére.
25 Nem elektromosan hevített lábmuffok, melegítõmamuszok;
partedlik (állkendõk).
28 Csörgõk; miniatûr gyermekkocsi és gyermeksportkocsi mo-
dellek, különösen összecsukható gyermeksportkocsi modellek és
ezekhez való napernyõk; játékszerek, úgymint hordozótáskák,
hordozókeretek, lábmuffok/melegítõ mamuszok, gyermekülé-
sek/székek jármûvekhez, hintaszékek, etetõszékek, hinták, mér-
leghinták (libikókák), ágyak, utazáshoz való ágyak és hálózsá-
kok; babák.

(111) 183.423 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01840 (220) 2004.04.22.
(732) Kupecz Richard, Dunakeszi (HU)
(541) GLB DIRECT HUNGARY
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 183.424 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01841 (220) 2004.04.22.
(732) Kupecz Richard, Dunakeszi (HU)

(546)

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

(111) 183.425 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01460 (220) 2004.03.30.
(732) „Mangalica” Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
(740) dr. Péli András ügyvéd, Soltvadkert

(546)

(511) 31 Élõ állatok.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 183.426 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01445 (220) 2004.03.30.
(732) Mészáros Judit, Fonyód (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.427 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01831 (220) 2004.04.22.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi ügyvéd, Sávolyi és Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ice tea.

(111) 183.428 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01237 (220) 2004.03.19.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Így szeretem az Életet
(511) 33 Szeszes italok, borok és likõrök.

(111) 183.429 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01833 (220) 2004.04.22.
(732) Mollináry László Lajos, Budapest (HU)
(541) COCO MUSIC MOLLY DREAM
(511) 9 CD-ROM (kompaktlemezek), hanglemezek, hangfelvétel

hordozók, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek (audió, video)
és mágneses adathordozók.

(111) 183.430 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00698 (220) 2004.02.18.
(732) Ökocentrum Rt., Budapest (HU)

(541) ÖKOLINE-BIOKLINIKA
(511) 44 Klinikai egészségügyi, orvosi szolgáltatások, egészségügyi

állapot felmérése, diagnózis felállítása, terápiás kezelések, utóke-
zelések, szekunder prevenció, egészséges életmód beállítása.

(111) 183.432 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01385 (220) 2004.03.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) Bajor Show
(511) 9 Hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.433 (151) 2006.01.19.
(210) M 03 04551 (220) 2003.10.31.
(732) OSI NY, New York, New York (US)
(740) dr. Sár Csaba ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, játékkártyák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.434 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01944 (220) 2004.04.29.
(732) R&R PAPÍR Író-, nyomó-, másolópapír, író- és irodaszer

értékesítõ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 183.435 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01423 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskonzervek.

(111) 183.436 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01424 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Készételkonzervek.

(111) 183.437 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 00647 (220) 2004.02.16.
(732) Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Egerszalók (HU)
(740) dr. Bódis Károly ügyvéd, Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, orvosi higié-
niai és szépségápolási ellátás.
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(111) 183.438 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01422 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29 Májkrémkonzerv.

(111) 183.439 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01421 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Húskonzervek.

(111) 183.440 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01420 (220) 2004.03.29.
(732) GROPIUS Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanforgalmazás; ingatlankezelés.
37 Épületek, utak, hidak, gátak, távvezetékek építése; építési
tervek felügyelete; építmények lebontása; építõipari gépek köl-
csönzése.

(111) 183.441 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 00640 (220) 2004.02.16.
(732) Bujkó Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok, hordozható fémszerkezetek, fém tetõ-
szerkezetek és ezek alkatrészei.

(111) 183.442 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01172 (220) 2004.03.16.
(732) ENERGOTEL Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) ENERGOTEL
(511) 35 Reklámozás; piackutatás, ügynöki tevékenység és egyéb

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai mun-
kák.
42 Mûszaki értékelési, kutatói, szervezési, tervezési és szakvé-
leményezési szolgáltatások, szakmai konzultáció és szakértõi
munkák; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; iparjogvédelmi figyelõ szolgálat és tanácsadás; építési-
terv készítés, építészet és építészeti konzultáció.

(111) 183.443 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00248 (220) 2004.01.21.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Sátori Anna ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness csibe falatka
(511) 29 Húskészítmények, csirkefalatka.

(111) 183.444 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00390 (220) 2004.01.30.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Sülysáp (HU)

(541) MINDEN, AMI EGÉSZSÉG
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-

pektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszte-
rek, molinok és zászlók, öntapadó címkék, pecsétbélyegek, kata-
lógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék,
dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett)
nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

(111) 183.445 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00249 (220) 2004.01.21.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Sátori Anna ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka mellsonka
(511) 29 Húskészítmények, pulykamellsonka.

(111) 183.446 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01270 (220) 2004.03.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 183.447 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01269 (220) 2004.03.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
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(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 183.448 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00392 (220) 2004.01.30.
(732) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIZZA MARZANO
(511) 30 Pizzák és pizzatermékek; készítmények pizza készítéséhez;

feltétek, szószok, fûszerek és ízesítõk; pizzatészta és pizzaliszt;
lisztbõl készült gombócok; tészták és tészta alapú ételek; készéte-
lek és rágcsálnivalók; kenyér; fokhagyma kenyér; spagetti; saláta-
öntetek; ecetek; balzsamecet.
43 Éttermi és élelmezési szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi
szolgáltatások; snackbár szolgáltatások; bárszolgáltatások; kávé-
házi szolgáltatások; elvitelre történõ szolgáltatások.

(111) 183.449 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01876 (220) 2004.04.26.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, hi-
giéniai és szépségápolási szolgálatatások emberek részére.

(111) 183.450 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00923 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55037/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.451 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00924 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55042/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.453 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01515 (220) 2004.04.01.
(732) PT. DJARUM, Kudus (ID)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 34 Dohányt és szegfûszeget tartalmazó szivarok és cigaretták.

(111) 183.454 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00926 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55039/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

M271

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.455 (151) 2006.01.24.
(210) M 02 04420 (220) 2002.09.27.
(732) The Sunrider Corporation dba Sunrider International (Utah

államban bejegyzett cég), Torrance, California (US)
(300) 76/392,296 2002.04.05. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BELLA
(511) 5 Táplálkozáskiegészítõk.

(111) 183.456 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00920 (220) 2004.03.01.
(732) Szabados Erika, Budaörs (HU);

BUBSZI TEAM Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású élelmiszer-kiegészítõk, vitaminkészítmény,
ásványi anyagok, diétás anyagok orvosi célokra, csecsemõtápsze-
rek, gyógyszerészeti készítmények.
35 Reklám- és marketingtevékenység.

(111) 183.458 (151) 2006.01.24.
(210) M 03 05463 (220) 2003.12.15.
(732) Erdõs Pál, Hajdúböszörmény (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(554)

(511) 20 Ablakszerelvények, nem fémbõl; ajtószerelvények, nem
fémbõl; bútorszerelvények nem fémbõl; ékek nem fémbõl; du-
gók; zárókupakok.

(111) 183.459 (151) 2006.01.24.
(210) M 02 04818 (220) 2002.10.22.
(732) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) „RÁ DIÓ”
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sötõporok; 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 183.461 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00026 (220) 2004.01.07.
(732) Eastern Sugar s.r.o., Bratislavska cesta 1246/9 (SK)
(740) dr. Konkoly Tünde ügyvéd, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek.
30 Cukor, cukorkaáruk.

(111) 183.462 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00172 (220) 2004.01.15.
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(300) 78/275,956 2003.07.18. US
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) POWDER BURST
(511) 3 Személyes ápolótermékek, nevezetesen dezodorok és izza-

dásgátlók.

(111) 183.463 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00165 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.464 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00164 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.
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(111) 183.465 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00163 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.466 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00162 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közleményei: kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.467 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00171 (220) 2004.01.15.
(732) SOLSTAR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 183.468 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00825 (220) 2004.02.25.
(732) Veresné Vörös Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Pizza, péksütemény, cukrászsütemény.
42 Vendéglátás.

(111) 183.469 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05033 (220) 2003.11.27.
(732) Király Gábor, Szombathely (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, nevelés, oktatás, sportta-
nítás, testnevelés, sportversenyek szervezése, edzõtábori szolgál-
tatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportfelszerelések
bérbeadása, sportlétesítmények üzemeltetése, klubszolgáltatá-
sok.

(111) 183.470 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 01526 (220) 2003.04.09.
(732) Mayurdhwaj, Rana, KW Dubai (KW);

Orbán Krisztián, Páty (HU)
(740) Bodnár Attila, Budapest

(546)

(511) 7 Szendvicssütõ, kenyérpirító, kávéfõzõ, mixer, kávédaráló,
elektromos kés, porszívó, fúrógép, sarokcsiszoló, leszúrófûrész.
9 Vasaló, magnó, CD-játszó, DVD-játszó, rádió, videomag-
nó, televízió.
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11 Légkondicionáló készülék, rezsó, mikrohullámú sütõ, víz-
forraló, kenyérsütõ gép.
21 Edények, keverõtálak, étkészlet, evõeszközök.

(111) 183.471 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05026 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzatok textilbõl,
bútorszövetek, damaszt, függönyök, kötött szövetek, lenszöve-
tek, mûselyemszövetek, nem szõtt textíliák, pamutkelmék, pa-
mutvászon, rugalmas (elasztikus) szövetek, selyemszövetek, tüll,
tüllfüggönyök.
25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid, alsónemûk, bodyk, bõr-
ruházat, cipõk, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik, dzsekik,
fejfedõk, fejszalagok, felsõkabát /felöltõ, felsõruházat, fityulák,
futballcipõk, fülvédõk, fúzõs bakancsok, gabardin, harisnyanad-
rág, harisnya, hurkolt/ kötöttáruk, ingek, ingblúz, kabát, kalap,
kesztyû, készruha, kombiné, kosztüm, melegítõ, mellény, munka-
ruha, mûbõrruházat, nadrág, nõi ruha, nyakkendõ, nyaksál, pa-
pucs, parka, pizsama, póló, pulóver, sapka, sál, sportcipõ, strand-
ruha, szandál, szári, vállkendõ, zokni, öv.

(111) 183.472 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05024 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzat textilbõl, bú-
torszövet, damaszt, függöny, kötött szövet, lenszövet, mûselyem-
szövet, nem szõtt textília, pamutkelme, pamutvászon, rugalmas
(elasztikus) szövet, selyemszövet, tüll, tüllfüggöny.
25 Alsónadrág, alsónadrág rövid, alsónemû, bodyk, bõrruhá-
zat, cipõ, csecsemõnadrág, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fej-
szalag, felsõkabát (felöltõ, felsõruházat, fityula, futballcipõ, fül-
védõ, fúzõs bakancs, gabardin, harisnyanadrág, harisnya, hurkolt)
kötöttáru, ing, ingblúz, kabát, kalap, kesztyû, készruha, kombiné,
kosztüm, melegítõ, mellény, munkaruha, mûbõrruházat, nadrág,
nõi ruha, nyakkendõ, nyaksál, papucs, parka, pizsama, póló,
pulóver, sapka, sál, sportcipõ, strandruha, szandál, szári, vállken-
dõ, zokni, öv.

(111) 183.473 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00832 (220) 2004.02.25.
(732) Demeter Csaba, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 EGER eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 183.474 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02516 (220) 2003.06.11.
(732) ELEKTRONET Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(546)

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

(111) 183.475 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02515 (220) 2003.06.11.
(732) ELEKTRONET Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(591)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.476 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 01552 (220) 2004.04.05.
(732) Tóth Viktor, Tolna (HU)

(541) LINDHAUS
(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.

(111) 183.477 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05046 (220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.478 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 01933 (220) 2004.04.28.
(732) Fischl András, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Tamás ügyvéd, Tata

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

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

(111) 183.479 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05027 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fejszalag, felsõka-
bát, felöltõ, felsõruha, fityula, futballcipõk, fûzõs bakancs, kabát,
kalap, kesztyû, nyakkendõ, nyaksál, papucs, sapka, sál, sportcipõ,
szandál, szári, vállkendõ.

(111) 183.480 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05025 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzat textilbõl, bú-
torszövetek, damaszt, függöny, kötött szövet, lenszövet, mûse-
lyemszövet, nem szõtt textília, pamutkelme, pamutvászon, rugal-
mas (elasztikus) szövet, selyemszövet, tüll, tüllfüggöny.
25 Alsónadrág, alsónadrág rövid, alsónemû, bodyk, bõrruhá-
zat, cipõ, csecsemõruházat, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fej-
szalag, felsõkabát (felöltõ, felsõruházat, fityula, futballcipõ, fül-
védõ, fûzõs bakancs, nadrág, harisnya, hurkolt) kötöttáru, ing,
ingblúz, kabát, kalap, kesztyû, készruha, kombiné, kosztüm, me-
legítõ, mellény, munkaruha, mûbõrruházat, nadrág, nõi ruha,
nyakkendõ, nyaksál, papucs, parka, pizsama, póló, pulóver, sap-
ka, sál, sportcipõ, strandruha, szandál, szári, vállkendõ, zokni, öv.

(111) 183.481 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 04604 (220) 2003.11.03.
(732) Árok József, Budapest (HU)
(740) dr. Rozgonyi-Tóth István ügyvéd, Rozgonyi Nyalka Gonda

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások; autómosás; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik kar-
bantartása és javítása; elhasznált és megsemmisült motorok felújí-
tása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok szerelése és
vulkanizálása (javítása); kerekek és futómû részegységeinek szer-
vizelése, javítása; javítási tárgyú információk; jármûfényezés
(polírozás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûmosás;
jármûvek karbantartása; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni
kezelése; kárpitozás javítása; jármûvek tisztítása; jelek festése és
javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása;
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; elektromos berende-
zések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavar-
mentesítése; audio-vizuális berendezések felszerelése és javítása;
jármûtuning.
42 Tudományos és mûszaki szolgálgáltatások; gépjármûvek
mûszaki vizsgálata; hosting szolgáltatás weboldalakhoz; webol-
dalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 183.482 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02307 (220) 2003.05.28.
(732) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAN MARZANO
(511) 30 Pizzák és pizzatermékek; készítmények pizza készítéséhez;

fûszerek és ízesítõk; pizzatészta és pizzaliszt; lisztbõl készült
gombócok; tészták és tészta alapú ételek; készételek és rágcsálni-
valók; desszertek és pudingok; jégkrémek; sütemények; kávé, tea,
cukor; csokoládé és kávé alapú italok; kenyér; fokhagyma kenyér;
spagetti; salátaöntetek; ecetek; balzsamecetek.
43 Éttermi és élelmezési szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi
szolgáltatások; snackbár szolgáltatások; bárszolgáltatások; kávé-
házi szolgáltatások; elvitelre történõ szolgáltatások.
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(111) 183.483 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 04348 (220) 2003.10.16.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Balaton régióból származó zweigelt borok.

(111) 183.484 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 00441 (220) 2003.02.06.
(732) Grandola Rt., Budapest (HU)
(541) CALA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 183.487 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01943 (220) 2004.04.29.
(732) R&R PAPÍR Író-, nyomó-, másolópapír, író- és irodaszer

értékesítõ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 183.488 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01614 (220) 2004.04.07.
(732) IKO New Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munka.
38 Távközlés.

(111) 183.489 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01611 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 183.490 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01593 (220) 2004.04.07.
(732) TARGET HUNGÁRIA Vállalkozási Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) targetfuture
(511) 35 Tanácsadás, konzultáció, támogatás üzletvezetéshez, válla-

latvezetéshez és szervezéshez, személyzeti kérdésékhez; állás-
közvetítés; hirdetés, reklám.
42 Munkaügyi, pályaválasztási, foglalkozási tanácsadó szemé-
lyi szolgáltatás.

(111) 183.491 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01607 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(111) 183.492 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02672 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.493 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01608 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 183.494 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01391 (220) 2004.03.26.
(732) Korb Tibor, Mór (HU)

(546)

(511) 33 A móri eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 183.495 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02760 (220) 2005.08.24.
(732) Iskolaprojekt 68. Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.496 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01170 (220) 2004.03.16.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Májkrémkonzerv.

(111) 183.497 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01619 (220) 2004.04.07.
(732) Rédei Erika, Tapolca (HU)

(541) CLENCH
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.499 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01617 (220) 2004.04.07.
(732) Kalivera Bt., Pécs (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.
5 Étrend-kiegészítõk; gyógyhatású készítmények.

(111) 183.500 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02674 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) CroNEO
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.501 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 04168 (220) 2003.10.06.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MARATHON
(511) 30 Liszt; gabonafélék; gabonakészítmények emberi fogyasz-

tásra; csomagolt rizs fõzésre és elõfõzött vagy dehidrált rizs; tész-
ta; kenyérre kenhetõ anyagok; kész vagy félkész ételek, snackek
és apró falatok, valamennyi elsõsorban az elõbb felsorolt anya-
gokból vagy burgonya, hús, hal, szárnyas, fõzelékfélék és fûsze-
rek hozzáadásával készítve; tea; kávé; kávépótlók; kakaó; ivócso-
koládé; a felsorolt termékek kivonat (folyékony vagy száraz) for-
mában is, mint készitalok, továbbá csomagolva árusító automa-
tákba való forgalmazásra alkalmasan is; töltelékek pék- és cuk-
rászsüteményekhez, snackekhez; melaszszirup, cukor, méz,
szószhoz való fûszerek; szószok az említett termékekbõl, beleér-
ve diót tartalmazó szószokat, dióízesítésû szószokat; szószokat
szárnyasokhoz, fagyasztott halhoz, tésztához, rizshez; szószok
tésztába, szószok marha, hal, szárnyas és vadhús fõzéséhez; szó-
szok lisztes ételek készítéséhez, paradicsomszósz, zöldségszó-
szok; szószok fagylaltkrémhez; fagylaltok, jégkrémek, jégkrém-
termékek, fagyasztott édességek, kenyér, torta, keksz, tésztafélék,
sütemények, édességek, csokoládé, csokoládés termékek, snac-
kek elsõsorban a fenti termékekbõl készítve.

(111) 183.502 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02675 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.503 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01969 (220) 2004.04.29.
(732) Capital Consulting Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(546)

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

(111) 183.504 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02676 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

(111) 183.505 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 05511 (220) 2003.12.17.
(732) Reckitt Benckiser N.V., (a Holland Királyságban bejegyzett

cég), Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csi-
szoló- vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; mész-
és vízkõoldó és -eltávolító szerek háztartási használatra; rozsdaol-
dó és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó és zsírfolt eltávolító
szerek, más folteltávolító szerek; készítmények mosogatók lefo-
lyói és más lefolyók tisztítására, dugulásmentesítésére és tisztán-
tartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás, valamint rozs-
da- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére; kelmelágyító és
-öblítõ szerek; mosószer adalékok; a felsorolt, kifejezetten nem
személyes használatú termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal
vagy anélkül.

(111) 183.506 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01624 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, gyü-
mölcslevek, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához,
pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.507 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01433 (220) 2004.03.29.
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) ABERCROMBIE & FITCH
(511) 3 Szépségápoló termékek, így borotválkozás utáni zselék, bo-

rotválkozás utáni arcszeszek, izzadásgátlók, mûkörmök, fertõtle-
nítõ arcszeszek, fertõtlenítõ bõrápoló oldatok, fürdõkristályok,
fürdõolajok, fürdõsók, arcpirosítók, testcsillámok, testápoló per-
metek, testápoló olajok, testradírok, folyékony szappanok, hab-
fürdõk, kölnik, testápoló krémek, körömágybõr-ápoló krémek,
szemránckrémek, arckrémek, lábápoló krémek, kézápoló kré-
mek, testdezodorok, illóolajok, bõrradírok, szemápoló zselék,
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szemceruzák, szemápoló pakolások, szemhéjfestékek, arccsillá-
mok, arcápoló pakolások, arcápoló permetek, arcradírok, gyógy-
hatású anyagot nem tartalmazó lábfürdõk, arctonikok, alapozók,
parfüm fürdõszerek, parfüm testápoló permetek, hajkondicionáló
szerek, hajfestékek, hajfények, hajcsillámok, hajápoló pakolások,
pomádé, hajöblítõ készítmények, szõrtelenítõ krémek, hajsampo-
nok, hajlakkok, haj kiegyenesítõ készítmények, hajformázó zse-
lék, hajformázó habok, testápoló tejek, arcápoló tejek, lábápoló
oldatok, kézápoló oldatok, ajakbalzsamok, szájfények, szájkon-
túr ceruzák, szájfestékek, rúzsok, testsminkek, arcsminkek,
sminkeltávolító készítmények, szempillafestékek, masszázskré-
mek, masszírozó oldatok, masszázsolajok, körömlakkok, köröm-
lakklemosók, körömmatricák, gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó korrektorceruzák, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
arctisztító készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
masszírozó kenõcsök, az arc zsírosodását megakadályozó készít-
mények, parfümök, testhintõporok, arcpúderek, lábhintõporok,
horzsakövek, sótartalmú bõrradírok, borotvakrémek, borotválko-
zózselék, tusolókrémek, tusolózselék, barnítókrémek.
25 Ruházati termékek, így fürdõköpenyek, strandruhák, övek,
blézerek, blúzok, bodyk, csizmák, hosszú szárú alsók, melltartók,
melltartós topok, vállas ingek, sapkák, kabátok, ruhák, harisnya-
tartók, csípõszorítók, kesztyûk, köntösök, topok, kalapok, fejpán-
tok, dzsekik, farmernadrágok, joggingok, kötött ingek, kötött fel-
sõk, tornaruhák, fehérnemû, egyujjas kesztyûk, pongyolák, háló-
köntösök, hálóingek, pizsamák, nõi alsók, nadrágok, harisnya-
nadrágok, szandálok, lapszoknyák, sálak, ingek, cipõk, rövidnad-
rágok, szoknyák, pantallók, papucsok, férfi alsók, tornacipõk,
zoknik, lábfej nélküli harisnyanadrágok, öltönyök, melegítõnad-
rágok, melegítõfelsõk, fürdõruhák, pólók, ujjatlan topok, hosszú
ujjú bodyk, nyakkandõk, combfix, harisnyák, alsónadrágok, alsó-
ingek, alsónemûk, mellények.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, postai megrendelések teljesí-
tése katalógus alapján és online áruházak szolgáltatásai szépség-
ápolási termékek, illatszerek ékszerek, órák, hátizsákok, táskák,
pénztárcák és ruházati termékek vonatkozásában.

(111) 183.508 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02671 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.509 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 05494 (220) 2003.12.17.
(732) VANÍLIA Cukrász Kkt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Kft.,

Budapest

(541) SZABÓ MARCIPÁN MÚZEUM
(511) 30 Édesipari termékek, pudingok, pralinék, torták, sütemé-

nyekhez, tortákhoz ehetõ díszítések, édességek karácsonyfa dí-
szítéséhez, fondant, csokoládék, desszertek, cukorkák, cukrászati
termékek, cukrászsütemények, süteményporok, marcipán, man-
dula alapú édesipari készítmények, mandulacukor, tészták, man-
dulás tészták, fagylaltok, fagylaltporok, jégkrémek, parfék, gesz-
tenyébõl készült édességek, méz, mézeskalács, rágógumik.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgálta-
tások, bemutatók, kiállítások.
43 Vendéglátási élelmezési és gasztronómiai szolgáltatások,
szállásadás.

(111) 183.510 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01389 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

(591)

(511) 5 Bakteriológiai készítmények humán és állatgyógyászati
használatra; diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán
vagy állatgyógyászati használatra; vérplazma; szérumok.
9 Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) le-
mezek; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra;
egéralátétek, elektronikus közlemények (letölthetõ); mágneses
adathordozók; számítógépprogramok (letölthetõ); szoftverek
(rögzített); videokazetta.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzõ-
készülékek gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számí-
tógépfájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások szá-
mára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piaci tanul-
mányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tá-
rolása.
42 Jogi szolgáltatás; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(111) 183.511 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01627 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)
(554)

(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok; diétás élelmiszerek; gyógy-
italok; pasztillák; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
32 Alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; gyü-
mölcslevek; készítmények italok elõállításához; pasztillák szén-
savas italokhoz; porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.512 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01596 (220) 2004.04.07.
(732) L. Laki László, Budapest (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc ügyvéd, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 183.513 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01609 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 183.514 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01610 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 183.515 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01601 (220) 2004.04.07.
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 183.516 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01643 (220) 2004.04.08.
(732) ASYS INFORMATIKA Kft., Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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) 183.517 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01599 (220) 2004.04.07.
(732) Öngondoskodás - A pénzügyi és befektetési kultúra

fejlesztéséért alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyi Tünde ügyvéd, Dr. Hegyi Tünde Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 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) 183.518 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01594 (220) 2004.04.07.
(732) LACHMANN FIAI Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 183.519 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01587 (220) 2004.04.07.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Pénzügyi mûveletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 183.520 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01586 (220) 2004.04.07.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Pénzügyi mûveletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 183.521 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01604 (220) 2004.04.07.
(732) GUABER S.p.A., FUNO DI ARGELATO (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hajvizek, hajsamponok; hajápoló készítmények.

(111) 183.522 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01782 (220) 2004.04.20.
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Déri Béla ügyvéd, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények.

(111) 183.523 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01431 (220) 2004.03.29.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(300) 2354749 2004.01.30. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DIPERTERIX
(511) 5 Oltóanyagok humán felhasználásra.

(111) 183.524 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01432 (220) 2004.03.29.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG., Zürich (CH)

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

(541) FIGARO
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, pótkávé, kakaó, csokoládé, kakaóita-

lok, csokoládéitalok és kávéitalok, valamint készítmények ilyen
italok készítéséhez, tea; péksütemények, tésztafélék és cukrászsü-
temények, elsõsorban cukrot és csokoládét tartalmazó cukrászsü-
temények, fánkféleségek, gabonakészítmények, étkezési jég.

(111) 183.525 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01615 (220) 2004.04.07.
(732) ELPUMPS Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Fehérgyarmat (HU)
(740) dr. Bacsa Judit ügyvéd, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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.

(111) 183.526 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02731 (220) 2005.08.22.
(732) Schobert Ferenc Norbert, Budakalász (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) NORBI UPDATE MENÛ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 183.527 (151) 2006.01.31.
(210) M 02 02282 (220) 2002.05.13.
(732) Vörsi Községi Önkormányzat, Vörs (HU)
(740) dr. Liszkai Katalin ügyvéd, Liszkai Ügyvédi Iroda, Marcali

(541) Vörs, a Kis-Balaton fõvárosa
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, orvosi higié-
niai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati és mezõgazdasági
szolgáltatások, jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás,
számítógépek programozása.

(111) 183.528 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 04447 (220) 2003.10.21.
(732) Debreceni Nyári Egyetem Kht., Debrecen (HU)

(541) DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
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(511) 41 Digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, esz-
mecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások
szervezése, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása.

(111) 183.529 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 00011 (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) ICEFRESH
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, por alkoholmentes

italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok ké-
szítéséhez, ásványvíz.

(111) 183.530 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01240 (220) 2004.03.19.
(732) Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Salzburg (AT)
(740) Friedné dr. Kallós Éva ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE ENGINEERS OF LUXURY
(511) 9 Szemüvegek, elektronikus iratrendezõk, személyi számító-

gépek, laptopok, mobiltelefonok.
12 Jármûvek.
14 Órák és más idõmérõ eszközök.
16 Íróeszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és
bõröndök.
25 Ruházati termékek, cipõk.
28 Sportcikkek, melyek nem tartoznak más osztályokba.
34 Öngyújtók.

(111) 183.531 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01473 (220) 2004.03.31.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

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

(111) 183.532 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01474 (220) 2004.03.31.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.546 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00184 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness panírozott pulykamellfilé sajtos
fit zöldségekkel

(511) 29 Húskészítmények, panírozott pulykamellfilé zöldségekkel.

(111) 183.547 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00185 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka falatka
(511) 29 Húskészítmények, pulykafalatka.

(111) 183.548 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00186 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness panírozott csibemellfilé
(511) 29 Húskészítmények, panírozott csirkemellfilé.

(111) 183.549 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00187 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi májas
(511) 29 Húskészítmények, baromfimájas.

(111) 183.550 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00188 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi virsli
(511) 29 Húskészítmények, baromfivirsli.

(111) 183.551 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00189 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka füstölt párizsi
(511) 29 Húskészítmények, pulykapárizsi.

(111) 183.552 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00190 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi füstölt párizsi
(511) 29 Húskészítmények, baromfipárizsi.

(111) 183.553 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00191 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka felvágott
(511) 29 Húskészítmények, pulykafelvágott.

(111) 183.554 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00192 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi felvágott
(511) 29 Húskészítmények, baromfifelvágott.
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(111) 183.555 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00193 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka párizsi
(511) 29 Húskészítmények, pulykapárizsi.

(111) 183.556 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00194 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness csirke mellsonka
(511) 29 Húskészítmények, csirkemellsonka.

(111) 183.557 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00195 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi párizsi
(511) 29 Húskészítmények, baromfipárizsi.

(111) 183.558 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 01733 (220) 2004.04.16.
(732) Vinto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.560 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02994 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.561 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02985 (220) 2005.09.14.
(732) Alveola Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) JimJams
(511) 3 Kozmetikai szerek, hajápolási célra; hajfestékek; hajspray;

hajszeszek; samponok; fényesítõszerek; hajhullámosító készít-
mények; hajformázó gél.
8 Szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák; hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók; simítóvasak; sütõvasak.
11 Hajszárítók.

(111) 183.562 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02993 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.563 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02992 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Iroda, Budapest

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.564 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00916 (220) 2004.03.01.
(732) DESA IP, LLC c/o HIG Capital LLC, Miami, Florida (US)
(740) Risbjergné dr. Farkas Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Folyékony tüzelõanyaggal fûtött, rögzített és mobil helyi-
ségfûtõtestek háztartási és ipari alkalmazásra.

(111) 183.565 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 01748 (220) 2004.04.16.
(732) Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
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 építkezéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
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(111) 183.581 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01675 (220) 2004.04.13.

(732) SUNSTAR SUISSE S.A., Ecublens (CH)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Selyembefûzõk, selyemfogók; eszközök fogselyem beil-
lesztésére foghidak alá és összekapcsolt jacket-koronák közé; fo-
gók fogselyemhez; fogtükrök; mûanyagfelhordó zselétálcák fo-
gászati használatra; fluoridfelhordó tálcák fogászati használatra;
fogközi kézi mûködtetésû vagy elektronikus ingerlõkészülék, in-
gerlõkészülék hegyek és ingerlõkészülék nyelek; nyelek és he-
gyek fogközi kefékhez, elsõsorban fogorvosi használatra, vala-
mint eldobható fogtisztító készülék.
21 Fogkefék, mûfogsor kefék, híd- és kapocskefék, sikálóke-
fék; fogselyem, fogselyemtartók és fogók, fogselyem befûzõk;
fogközi fogók és kefék, ingerlõkészülék nyelek és hegyek; nyelv-
tisztító mûszerek.

(111) 183.585 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01863 (220) 2004.04.23.
(732) SOCIETE DES LUBRIFIANTS IPONE-S.L.I.

(société anonyme), Cabries (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Olajok és ipari zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (bele-
értve a motorbenzineket).

A rovat 221 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 176.854, 182.283,
182.370, 182.372, 182.447, 182.449, 182.450, 182.557, 182.654,
182.655, 182.676, 182.677, 182.680, 182.681, 183.039, 183.309,
183.310, 183.313, 183.331–183.337, 183.339, 183.340, 183.344,
183.346–183.349, 183.355–183.389, 183.391–183.411,
183.413–183.419, 183.421–183.430, 183.432–183.451,
183.453–183.456, 183.458, 183.459, 183.461–183.484,
183.487–183.497, 183.499–183.532, 183.546–183.558,
183.560–183.565, 183.581, 183.585
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 117.115
(210) M 74 02081
(180) 2005.06.16

(111) 117.116
(210) M 74 02080
(180) 2005.06.16

(111) 117.246
(210) M 75 00106
(180) 2005.06.30

(111) 117.417
(210) M 75 00448
(180) 2005.06.28

(111) 117.498
(210) M 75 00698
(180) 2005.06.11

(111) 117.504
(210) M 75 00648
(180) 2005.06.02

(111) 117.505
(210) M 75 00646
(180) 2005.06.02

(111) 117.830
(210) M 75 00910
(180) 2005.06.27

(111) 117.877
(210) M 75 00761
(180) 2005.06.04

(111) 117.887
(210) M 75 00849
(180) 2005.06.18

(111) 117.889
(210) M 75 00878
(180) 2005.06.19

(111) 118.066
(210) M 75 00812
(180) 2005.06.06

(111) 118.122
(210) M 75 00802
(180) 2005.06.05

(111) 118.173
(210) M 75 00877

(180) 2005.06.19

(111) 125.085
(210) M 85 01068
(180) 2005.06.11

(111) 125.232
(210) M 85 01157
(180) 2005.06.24

(111) 125.237
(210) M 85 01164
(180) 2005.06.26

(111) 126.054
(210) M 85 01111
(180) 2005.06.14

(111) 126.766
(210) M 85 01151

(180) 2005.06.21

(111) 139.635
(210) M 95 01722

(180) 2005.06.14

(111) 139.636
(210) M 95 01723

(180) 2005.06.14

(111) 139.637
(210) M 95 01724
(180) 2005.06.14

(111) 139.937
(210) M 95 01712
(180) 2005.06.13

(111) 144.460
(210) M 95 00285
(180) 2005.01.30

(111) 146.626
(210) M 95 01693
(180) 2005.06.09

(111) 146.627
(210) M 95 01683
(180) 2005.06.08
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(111) 146.643
(210) M 95 01591
(180) 2005.06.01

(111) 146.644
(210) M 95 01581
(180) 2005.06.01

(111) 146.650
(210) M 95 01580
(180) 2005.06.01

(111) 146.651
(210) M 95 01592
(180) 2005.06.01

(111) 146.705
(210) M 95 01710
(180) 2005.06.13

(111) 146.706
(210) M 95 01714
(180) 2005.06.13

(111) 146.710
(210) M 95 01725
(180) 2005.06.14

(111) 146.713
(210) M 95 01702
(180) 2005.06.12

(111) 146.747
(210) M 95 01752
(180) 2005.06.15

(111) 146.748
(210) M 95 01753
(180) 2005.06.15

(111) 146.801
(210) M 95 01622

(180) 2005.06.02

(111) 146.849
(210) M 95 01781
(180) 2005.06.16

(111) 146.850
(210) M 95 01782
(180) 2005.06.16

(111) 146.853
(210) M 95 01804
(180) 2005.06.20

(111) 146.855
(210) M 95 01805
(180) 2005.06.20

(111) 146.898
(210) M 95 01900
(180) 2005.06.29

(111) 146.903
(210) M 95 01633
(180) 2005.06.06

(111) 146.905
(210) M 95 01668
(180) 2005.06.07

(111) 146.907
(210) M 95 01660
(180) 2005.06.07

(111) 146.908
(210) M 95 01652
(180) 2005.06.07

(111) 146.910
(210) M 95 01669
(180) 2005.06.07

(111) 146.911
(210) M 95 01653
(180) 2005.06.07

(111) 147.002
(210) M 95 01586
(180) 2005.06.01

(111) 147.066
(210) M 95 01682
(180) 2005.06.08

(111) 147.067
(210) M 95 01684
(180) 2005.06.08

(111) 147.153
(210) M 95 01650

(180) 2005.06.07

(111) 147.157
(210) M 95 01645
(180) 2005.06.06

(111) 147.168
(210) M 95 01642
(180) 2005.06.06

(111) 147.175
(210) M 95 01640
(180) 2005.06.06

(111) 147.366
(210) M 95 01517
(180) 2005.05.26
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(111) 147.368
(210) M 95 01520
(180) 2005.05.26

(111) 147.369
(210) M 95 01521
(180) 2005.05.26

(111) 147.370
(210) M 95 01522
(180) 2005.05.29

(111) 147.415
(210) M 95 01398
(180) 2005.05.17

(111) 147.468
(210) M 95 01376
(180) 2005.05.15

(111) 147.556
(210) M 95 01528
(180) 2005.05.29

(111) 147.557
(210) M 95 01667
(180) 2005.06.07

(111) 147.561
(210) M 95 01914
(180) 2005.06.29

(111) 147.604
(210) M 95 01513
(180) 2005.05.26

(111) 147.606
(210) M 95 01512
(180) 2005.05.26

(111) 147.709
(210) M 95 01533

(180) 2005.05.29

(111) 147.754
(210) M 95 01306
(180) 2005.05.09

(111) 147.757
(210) M 95 01709
(180) 2005.06.13

(111) 147.758
(210) M 95 01729
(180) 2005.06.14

(111) 147.849
(210) M 95 01280
(180) 2005.05.08

(111) 147.850
(210) M 95 01289
(180) 2005.05.08

(111) 147.853
(210) M 95 01826
(180) 2005.06.20

(111) 147.855
(210) M 95 01828
(180) 2005.06.20

(111) 147.856
(210) M 95 01839
(180) 2005.06.21

(111) 147.857
(210) M 95 01843
(180) 2005.06.21

(111) 147.859
(210) M 95 01845
(180) 2005.06.21

(111) 147.866
(210) M 95 01852
(180) 2005.06.22

(111) 147.874
(210) M 95 01232
(180) 2005.05.02

(111) 147.875
(210) M 95 01295
(180) 2005.05.09

(111) 147.876
(210) M 95 01383
(180) 2005.05.16

(111) 147.905
(210) M 95 01648
(180) 2005.06.07

(111) 148.014
(210) M 95 01919
(180) 2005.06.30

(111) 153.581
(210) M 95 01589
(180) 2005.06.01

A rovat 84 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 125.428
(732) Larios Pernod Ricard, S.A., Málaga (ES)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 179.506
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.472
(732) MET Egyesület, Pilisborosjenõ (HU)
(740) Király Eszter, Budapest

(111) 182.641
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 177.483
(732) Varga Pál, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 179.715
(732) EBRU Kereskedelmi és Szolg. Kft., Budapest (HU)
(740) Fehérné Viczián Krisztina, Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 116.443
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(111) 117.921
(732) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)

(111) 118.049
(732) Columbia Pictures Industries, Inc., Culver City, California (US)

(111) 118.063
(732) General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)

(111) 118.126
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 118.245
(732) Takeda-Kirin Foods Corporation, Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 118.313
(732) Herendi Prorcelánmanufaktúra Részvénytársaság, Herend (HU)

(111) 118.314
(111) 118.315
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION

(Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 118.376
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)

(111) 118.416
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 118.427
(732) Merriam-Webster, Incorporated (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), SPRINGFIELD, Massachusetts (US)

(111) 118.455
(732) General Motors Corp., Detroit, Michigan (US)

(111) 118.467
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 118.469
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

(111) 118.557
(732) FLEXSYS HOLDING, B.V., Deventer (NL)

(111) 119.084
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 119.215
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Yorkshire (GB)

(111) 125.315
(111) 125.316
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Pécs (HU)

(111) 125.485
(732) The Gillette Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 125.624
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Pécs (HU)

(111) 125.680
(732) International Truck Intellectual Property Company, LLC,

Warrenville, Illinois (US)

(111) 125.692
(732) Flymo Société Anonyme, Zug (CH)

(111) 125.699
(732) MITUTOYO CORPORATION, Kawasaki, Kanagawa (JP)

(111) 125.705
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 125.706
(732) Esprit International (Kalifornia állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 125.708
(732) Pfizer Inc., New York, New York (US)

(111) 125.817
(732) BYC Co., Ltd., Szöul (KR)

(111) 125.822
(732) THE ROCKPORT COMPANY, LLC., Canton,

Massachusetts állam (US)

(111) 125.838
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Bristol (GB)

(111) 125.853
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 126.349
(732) GEO-TIPPTEX Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

(111) 126.367
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Paris (FR)

(111) 139.758
(732) NOVO NORDISK A/S (Dánia) Magyarországi Információs

és Szerviz Iroda, Budapest (HU)
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(111) 141.861
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(111) 142.204
(732) EFT Services Holding B.V., Amsterdam (NL)

(111) 143.919
(732) International Fitness Federation Inc., Belize City, Belize,

Central America (US)

(111) 144.902
(111) 144.903
(111) 145.040
(111) 145.041
(111) 145.045
(111) 145.046
(111) 145.047
(111) 145.048
(111) 145.049
(111) 145.050
(111) 145.051
(111) 145.052
(111) 145.053
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(111) 145.074
(732) MONOLIT INTERNACIONAL Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 145.730
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION,

New York, New York (US)

(111) 145.746
(732) R & C Holding B.V. (Hollandiában bejegyzett cég),

DC Naarden (NL)

(111) 145.800
(732) VEEDOL International Limited, Glasgow, Skócia (GB)

(111) 145.820
(732) RESIN Mûgyantafeldolgozó és Felületvédelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 145.876
(111) 145.966
(111) 145.967
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 146.087
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook, New Jersey (US)

(111) 146.105
(732) DEKALB Genetics Corporation (Delaware Társulás), DeKalb,

Illinois (US)

(111) 146.164
(732) LG Life Sciences, Ltd., Seoul (KR)

(111) 146.382
(732) United Artists Corporation (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)

(111) 146.389
(732) International Fitness Federation Inc., Belize,

Central America (US)

(111) 146.415
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Glenview, Illinois (US)

(111) 146.642
(111) 146.664
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Rt.,

Orosháza (HU)

(111) 147.295
(732) ROVER GROUP LIMITED, Birmingham (GB)

(111) 147.513
(732) Pinwise Limited , Manchester (GB)

(111) 147.582
(732) EASTMAN KODAK COMPANY, Rochester, New York (US)

(111) 147.584
(111) 147.585
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)

(111) 147.608
(732) KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Rt., Tata (HU)

(111) 147.617
(732) Sróf Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 147.622
(732) ELS Educational Services Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Princeton, New Jersey (US)

(111) 147.672
(732) BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg 20253 (DE)

(111) 147.677
(732) FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan állam (US)

(111) 147.698
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(111) 147.700
(732) Eaton Corporation (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 147.705
(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., Santa Clara, California (US)

(111) 147.970
(111) 147.971
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 148.204
(732) Diagnostica-Stago, Asnieres (FR)

(111) 148.381
(732) Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt.,

Budapest (HU)
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(111) 148.396
(732) TeleDirect Kft., Budapest (HU)

(111) 148.402
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám ZRt., Budapest (HU)

(111) 148.449
(732) ICN Magyarország Részvénytársaság, Tiszavasvári (HU)

(111) 148.473
(732) MONOLIT INTERNACIONAL Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 148.534
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

(111) 148.541
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New Albany, Ohio (US)

(111) 148.546
(732) GreeneX Kft., Budapest (HU)

(111) 148.571
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)

(111) 148.662
(732) KAPITÁNY ÉS TÁRSAI Napellenzõ és Fémszerkezet Gyártó

Kft., Budapest (HU)

(111) 148.685
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 148.749
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 148.770
(732) SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központ Kft.,

Budapest (HU)

(111) 148.875
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 148.889
(732) The Scott Fetzer Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Westlake, Ohio (US)

(111) 148.914
(732) 4 You A/S, Haderslev (DK)

(111) 148.952
(732) Callaway Golf Company, Carlsbad, California (US)

(111) 149.070
(732) MERIAL LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Duluth,

GA (US)

(111) 149.077
(732) NGK INSULATORS, LTD., Nagoya City (JP)

(111) 149.083
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 149.122
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., Osaka (JP)

(111) 149.172
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 149.237
(732) Dr. Karl-Ludwig Vavrovsky, Salzburg (AT)

(111) 149.251
(732) Bõr- és Cipõipari Egyesülés, Budapest (HU)

(111) 149.255
(732) Suncars Limited, Haywards Heath, West Sussex (GB)

(111) 149.257
(732) FPT GROUP LIMITED, Edinburgh (GB)

(111) 149.272
(732) Szilágyi Erzsébet, Eger (HU)

(111) 149.329
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., Osaka (JP)

(111) 149.334
(111) 149.335
(732) EATON CORPORATION (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 149.337
(732) THE ROCKPORT COMPANY, LLC., Canton,

Massachusetts állam (US)

(111) 149.360
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 149.380
(732) EUROGRAN A/S, Kalunborg (DK)

(111) 149.414
(732) Wakunaga of America Co., Ltd. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Mission Viejo, California (US)

(111) 149.446
(732) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 149.448
(732) EATON CORPORATION (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 149.454
(732) Oy Karl Fazer Ab, Helsinki (FI)

(111) 149.474
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 149.502
(732) E-TRADE SECURITIES Inc., Palo Alto, Kalifornia (US)
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(111) 149.572
(732) AROMA BÁZIS Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Csömör-Iparterület (HU)

(111) 149.574
(732) Keebler Company, Battle Creek,Michigan (US)

(111) 149.577
(732) METALLOGLOBUS Fémipari és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 149.579
(732) Actaris Imobiliaria S.A., Famalicao Codex (PT)

(111) 149.589
(111) 149.593
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

(111) 149.610
(732) Philip Morris Products Inc., (Virginia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Richmond, Virginia (US)

(111) 149.645
(111) 149.647
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)

(111) 149.652
(111) 149.656
(732) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)

(111) 149.684
(732) NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Irving, Texas (US)

(111) 149.759
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook, New Jersey (US)

(111) 149.824
(732) New Holland N.V., Amstelveen (NL)

(111) 149.826
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

(111) 149.895
(732) DC Comics, New York, New York (US)

(111) 149.897
(732) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 149.905
(732) MIH Intelprop Holdings Limited, Port Louis (MU)

(111) 149.966
(732) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)

(111) 150.007
(732) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 150.077
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 150.086
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.090
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 150.103
(732) Raybestos Products Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Crawfordsville, Indiana (US)

(111) 150.108
(732) Eaton Corporation (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 150.109
(732) General Electric Company, Schenectady (US)

(111) 150.204
(732) DENSO CORPORATION, Kariya-city, Aichi-pref. (JP)

(111) 150.318
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc. (Virginia államban

bejegyzett cég), Richmond, Virginia (US)

(111) 150.320
(732) Csenteri József, Budapest (HU)

(111) 150.323
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 150.328
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.351
(732) FONÓ BUDAI ZENEHÁZ Kulturális és Szolgáltató Kht.,

Budapest (HU)

(111) 150.496
(732) ESAB Aktiebolag, Göteborg (SE)

(111) 150.518
(732) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington, Delaware (US)

(111) 150.626
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzet cég), Santa Clara,California (US)

(111) 150.687
(732) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 150.769
(732) DRAGON OPTICAL, INC. (Washington állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Capistrano Beach, Kalifornia (US)
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(111) 150.770
(732) Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt.,

Budapest (HU)

(111) 151.546
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)

(111) 151.979
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 152.222
(732) Kwang Yang Motor Co., Ltd., Kaohsiung City (TW)

(111) 152.386
(111) 152.387
(111) 152.388
(111) 152.407
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)

(111) 152.456
(732) Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)

(111) 152.881
(732) Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég),

St. Louis, Missouri (US)

(111) 152.897
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 153.095
(732) Keebler Company, Battle Creek,Michigan (US)

(111) 153.125
(732) EMI (IP) Limited, London (GB)

(111) 153.148
(732) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)

(111) 153.230
(732) ESAB Aktiebolag, Göteborg (SE)

(111) 153.433
(732) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 153.442
(111) 153.443
(732) Sun Microsystems, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 153.490
(732) Knauf Gips KG, Iphofen/Ufr. (DE)

(111) 153.505
(732) Elster Electricity, LLC, Raleigh (US)

(111) 153.512
(732) Tesco Stores Limited, Cheshunt, Hertfordshire (GB)

(111) 153.569
(732) Unifrax Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

New York (US)

(111) 153.613
(732) IN-INVEST Kft., Budapest (HU)

(111) 153.635
(732) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 153.662
(111) 153.669
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 153.789
(732) INTERGRAPH CORPORATION (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Huntsville, Alabama (US)

(111) 155.388
(732) The Timberland Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Stratham, New Hampshire (US)

(111) 155.619
(732) TESCO STORES LIMITED, Cheshunt, Hertfordshire (GB)

(111) 155.935
(732) The Timberland Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Stratham, New Hampshire (US)

(111) 156.393
(732) Fusion Befektetési Rt., Budapest (HU)

(111) 156.786
(732) Lännen Tehtaat Oyj, Säkylä (FI)

(111) 161.187
(732) Tesco Stores Limited, Cheshunt, Hertfordshire (GB)

(111) 162.108
(732) J.C. Penney Corporation, Inc., City of Wilmington,

County of New Castle, Delaware (US)

(111) 162.479
(732) Tesco Stores Limited, Cheshunt, Hertfordshire (GB)

(111) 163.599
(732) JOSE CUERVO, S.A. DE C.V. (Észak Amerikai Egyesült

Államok törvényei szerint alakult és ottani székhellyel rendelkezõ
vállalat), Zedec Santa Fe, Delegacion A. Obregon (MX)

(111) 165.225
(732) Owens Corning, Toledo, Ohio (US)

A rovat 196 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 117.048
(732) Victaulic Company of America (New Jersey állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), City of Easton, Pennsylvania állam (US)

(111) 119.298
(732) Unilever PLC, Wirral, Merseyside (GB)

(111) 120.319
(111) 120.408
(111) 121.462
(111) 121.463
(111) 121.464
(111) 121.881
(732) Chevron Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), San Ramon, California (US)

(111) 126.349
(732) GEO-TIPPTEX Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

(111) 129.201
(732) McPaper AG, Berlin (DE)

(111) 132.981
(732) Berner Osakeyhtiö, Helsinki (FI)

(111) 133.628
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 134.016
(732) McPaper AG, Berlin (DE)

(111) 134.027
(732) Mattel Incorporated, El Segundo, California (US)

(111) 136.112
(732) Chefaro Ireland Ltd., 11 Dublin (IE)

(111) 137.090
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 141.226
(732) Chevron Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), San Ramon, California (US)

(111) 142.204
(732) EFT Services Holding B.V., Amsterdam (NL)

(111) 142.665
(732) Advanced Medical Optics Uppsala AB, Uppsala (SE)

(111) 146.629
(732) Ganz Danubius Vitla Kft., Budapest (HU)

(111) 147.062
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 148.381
(732) Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt.,

Budapest (HU)

(111) 148.396
(732) TeleDirect Kft., Budapest (HU)

(111) 148.625
(732) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)

(111) 148.879
(732) Village Roadshow IP Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

(111) 148.952
(732) Callaway Golf Company, Carlsbad, California (US)

(111) 149.414
(732) Wakunaga of America Co., Ltd. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Mission Viejo, California (US)

(111) 150.351
(732) FONÓ BUDAI ZENEHÁZ Kulturális és Szolgáltató Kht.,

Budapest (HU)

(111) 150.770
(732) Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt.,

Budapest (HU)

(111) 151.668
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 151.857
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)

(111) 153.503
(111) 154.388
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 155.954
(732) Ardath Tobacco Company Limited, London (GB)

(111) 156.326
(732) RC Baking Sütõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Halásztelek (HU)

(111) 156.610
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)

(111) 157.898
(732) DYMO, Sint-Niklaas (BE)
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(111) 157.984
(732) C. Park (2000) Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 158.261
(111) 158.262
(111) 158.750
(732) DYMO, Sint-Niklaas (BE)

(111) 158.949
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)

(111) 159.342
(732) HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 160.299
(732) DECORA COLOR Festékgyártó és Forgalmazó Kft.,

Röszke (HU)

(111) 160.462
(732) HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 160.624
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 161.017
(732) Ardath Tobacco Company Limited, London (GB)

(111) 161.042
(732) Chefaro Ireland Limited, Dublin (IE)

(111) 162.192
(732) Dr. Frank Andrea, Budapest (HU)

(111) 163.458
(732) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)

(111) 166.117
(732) Checkpoint Systems, Inc. (Pennsylvania államban bejegyzett

cég), Thorofare, New Jersey (US)

(111) 166.689
(111) 166.690
(111) 166.691
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 167.744
(732) ASIX Kereskedelmi, Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.278
(732) DYMO, Sint-Niklaas (BE)

(111) 168.575
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 169.223
(732) DYMO, Sint-Niklaas (BE)

(111) 169.351
(732) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)

(111) 173.335
(732) FIXED STAR Kft., Budapest (HU)

(111) 173.546
(732) YU LING Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 174.141
(732) Gordo Enterprises Inc., Michigan (US)

(111) 174.330
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 174.947
(732) Great Lakes Chemical Corporation, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 178.116
(732) QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)

(111) 179.232
(732) John Player & Sons Limited, Dublin 12 (IE)

(111) 181.096
(732) Trefán Miklós, Töltéstava (HU)

(111) 182.220
(732) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)

(111) 183.098
(111) 183.099
(732) John Player & Sons Limited, Dublin 12 (IE)

A rovat 70 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 114.462
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 118.126
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 118.345
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 118.416
(111) 118.467
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Dr. Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 118.484
(732) GAMMA Mûszaki Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György ügyvéd, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 119.084
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Dr. Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 120.253
(111) 120.255
(111) 120.259
(111) 121.384
(111) 121.386
(111) 124.826
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 125.692
(732) Flymo Société Anonyme, Zug (CH)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 125.705
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 126.376
(111) 141.061
(111) 141.222
(111) 143.243
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 144.235
(732) Pfizer Health AB , Stockholm (SE)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

ifj. Szentpéteri Ádám, Budapest

(111) 146.087
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 146.415
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Glenview, Illinois (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 148.571
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 148.770
(732) SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központ Kft.,

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

(111) 148.875
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 149.255
(732) Suncars Limited, Haywards Heath, West Sussex (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.257
(732) FPT GROUP LIMITED, Edinburgh (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.360
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

dr. Sasvári Gabriella, Budapest

(111) 149.610
(732) Philip Morris Products Inc., (Virginia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Richmond, Virginia (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.759
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook,New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 149.824
(732) New Holland N.V., Amstelveen (NL)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.895
(732) DC Comics, New York, New York (US)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 150.086
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 150.109
(732) General Electric Company, Schenectady (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 150.318
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc. (Virginia államban

bejegyzett cég), Richmond, Virginia (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,

Budapest

(111) 150.323
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda;

dr. Sasvári Gabriella, Budapest

(111) 150.328
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 151.008
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 152.456
(732) Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 152.897
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda;

dr. Sasvári Gabriella, Budapest
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(111) 156.394
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 179.506
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 181.140
(732) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Természetvédelmi

Hivatal), Budapest (HU)
(740) Haraszty László, Budapest

(111) 182.635
(111) 182.638
(732) Mayo Chix Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 182.641
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 182.642
(732) Mayo Chix Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

A rovat 47 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 114.462
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 118.126
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 118.345
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 118.416
(111) 118.467
(111) 119.084
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 120.253
(111) 120.255
(111) 120.259
(111) 121.384
(111) 121.386
(111) 124.826
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 125.692
(732) Flymo Société Anonyme, Zug (CH)

(111) 125.705
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 126.376
(111) 141.061
(111) 141.222

(111) 143.243
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 144.235
(732) Pfizer Health AB , Stockholm (SE)

(111) 146.087
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook, New Jersey (US)

(111) 146.415
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Glenview, Illinois (US)

(111) 148.770
(732) SEK Budapest Nemzetközi Oktatási Központ Kft.,

Budapest (HU)

(111) 149.255
(732) Suncars Limited, Haywards Heath, West Sussex (GB)

(111) 149.257
(732) FPT GROUP LIMITED, Edinburgh (GB)

(111) 149.360
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 149.610
(732) Philip Morris Products Inc., (Virginia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Richmond, Virginia (US)

(111) 149.759
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Saddle Brook, New Jersey (US)

(111) 149.824
(732) New Holland N.V., Amstelveen (NL)

(111) 149.895
(732) DC Comics, New York, New York (US)

(111) 150.086
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.318
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc. (Virginia államban

bejegyzett cég), Richmond, Virginia (US)

(111) 150.323
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 150.328
(732) Little Caesar Enterprises, Inc. (Michigan állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 151.008
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 152.456
(732) Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)
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(111) 152.736
(732) EH SCHRACK Energietechnik Kft, Budapest (HU)

(111) 152.897
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokió (JP)

(111) 156.394
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 158.215
(732) BioLife 2000 Biotermékeket Elõállító és Fejlesztõ Rt.,

Keszthely (HU)

(111) 179.506
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)

(111) 181.140
(732) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Természetvédelmi

Hivatal), Budapest (HU)

(111) 182.641
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)

(111) 182.642
(732) Mayo Chix Kft., Budapest (HU)

(111) 183.180
(111) 183.184
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

(111) 183.357
(732) Aczél Zoltán, Úny (HU)

(111) 183.459
(732) Nagy Tamás, Budapest (HU)

A rovat 47 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 114.462
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 118.314
(111) 118.315
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION

(Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 118.345
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 118.484
(732) GAMMA Mûszaki Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 120.253
(111) 120.255
(111) 120.259
(111) 121.384
(111) 121.386
(111) 124.826
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 125.699
(732) MITUTOYO CORPORATION, Kawasaki, Kanagawa (JP)

(111) 125.822
(732) THE ROCKPORT COMPANY, LLC., Canton,

Massachusetts állam (US)

(111) 126.003
(732) Scholl Consumer Products Limited, London (GB)

(111) 126.376
(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (Iowa államban

bejegyzett cég), Johnston, Iowa (US)

(111) 129.208
(111) 129.209
(732) Scholl Consumer Products Limited, London (GB)

(111) 131.977
(732) A & F Trademark Inc., New Albany, Ohio (US)

(111) 134.027
(732) Mattel Incorporated, El Segundo, California (US)

(111) 138.721
(732) GEAC PERFORMANCE MANAGEMENT, INC., Ann Arbor,

Michigan (US)

(111) 141.061
(111) 141.222
(111) 143.243
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 145.730
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION,

New York, New York (US)

(111) 145.876
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 145.893
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 145.966
(111) 145.967
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 146.498
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 147.622
(732) ELS Educational Services Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Princeton, New Jersey (US)

(111) 147.705
(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., Santa Clara, California (US)

(111) 147.970
(111) 147.971
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
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(111) 148.402
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 148.473
(732) MONOLIT INTERNACIONAL Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 148.541
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New Albany, Ohio (US)

(111) 148.914
(732) 4 You A/S, Haderslev (DK)

(111) 149.070
(732) MERIAL LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Duluth,

GA (US)

(111) 149.337
(732) THE ROCKPORT COMPANY, LLC., Canton,

Massachusetts állam (US)

(111) 149.454
(732) Oy Karl Fazer Ab, Helsinki (FI)

(111) 149.572
(732) AROMA BÁZIS Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Csömör-Iparterület (HU)

(111) 150.077
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 150.109
(732) General Electric Company, Schenectady (US)

(111) 150.202
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New Albany, Ohio (US)

(111) 150.204
(732) DENSO CORPORATION, Kariya-city, Aichi-pref. (JP)

(111) 150.400
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 150.626
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzet cég), Santa Clara,California (US)

(111) 151.008
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 151.015
(732) Siesta Shoes Kft., Vasvár (HU)

(111) 151.857
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)

(111) 151.979
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(111) 153.442
(111) 153.443
(732) Sun Microsystems, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 153.569
(732) Unifrax Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

New York (US)

(111) 153.662
(111) 153.669
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 154.060
(111) 155.587
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 156.394
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 156.610
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)

(111) 158.055
(111) 159.887
(111) 160.808
(111) 161.395
(111) 165.574
(111) 165.576
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 171.480
(732) Hídépítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 171.499
(732) Zentiva, a.s., Hlohovec (SK)

(111) 171.547
(111) 171.898
(111) 171.900
(111) 171.901
(111) 171.902
(111) 171.903
(111) 171.905
(111) 171.906
(732) ComGenex Rt., Budapest (HU)

(111) 172.322
(732) Kortina Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 173.635
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 173.954
(732) CLINTRIAL Kft., Debrecen (HU)

(111) 179.438
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
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(111) 180.811
(732) Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)

(111) 183.507
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New Albany, Ohio (US)

A rovat 82 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 160.937
(111) 176.651
(732) dr. Újfalusi-Fogarassy Gusztáv, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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