
(210) M 05 00411 (220) 2005.01.28.
(731) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Sertéskoncentrátum.

(210) M 05 00401 (220) 2005.01.28.
(731) BIG POWER CHEN FENG Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 05 01976 (220) 2005.06.07.
(731) CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Informatikai termékek.
42 Informatikai termékek biztonsági tulajdonságainak értéke-
lése, az úgynevezett közös kritériumok (CC), MSZ ISO/IEC
15408 szabvány alapján.

(210) M 04 04840 (220) 2004.12.02.
(731) Laki István, Budapest (HU)

(541) ÉDESANYA MAGAZIN
(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, magazin és újság.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Magazin- és újságkiadás, kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03492 (220) 2005.10.27.
(731) Spirig Pharma AG, Egerkingen (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ESTHODERM
(511) 3 Szappanok; kozmetikumok; mindenféle kozmetikai termé-

kek a test és a szépség ápolására.

5 Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek orvosi
felhasználásra.

(210) M 04 03343 (220) 2004.08.04.
(731) Magyar Ház Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, fényképezõgépek, filmkamerák, televíziós
készülékek, hangátviteli készülékek, hangfelvétel hordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek, (audio-vi-
deo), video, videokazetták, videomagnók, képmagnók, videosza-
lagok.

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, folyóiratok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, újság-elõfizetések, intézése (mások
számára).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 04 05081 (220) 2004.12.22.
(731) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)

(541) Irányár - megkerülhetetlen
(511) 16 Újságok.
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(210) M 04 04937 (220) 2004.12.10.
(731) Péntek Erzsébet, Rakamaz (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású étrend- és étkezéskiegészítõ bio és normál
alapanyagokból.
30 Csökkentett szénhidráttartalmú reformtermék, gabona ala-
pú étrend-kiegészítõ, gabonakészítmény, pék- és cukrászati ké-
szítmények.
31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 04 05095 (220) 2004.12.22.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MTT Magyar Telefonkönykiadó Társaság
(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 04 05096 (220) 2004.12.22.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 04 04946 (220) 2004.12.10.
(731) Országos Gyógyintézeti Központ, Budapest (HU)
(740) dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 A „MAGYAR CSONTVELÕDONOR REGISZTER” meg-
jelölésnek CD-ROM lemezeken, elektronikus hirdetõtáblákon,

hajlékony (flopi) lemezen, mágneses adathordozókon történõ
megjelentetése.
16 A fent nevezett megjelölésnek papír alapú adathordozón,
igy különösen katalógusokban, hírlevelekben, folyóiratokban,
magazinokban, nyomtatott publikációkon történõ megjelenteté-
se.
38 A megjelölésnek számítógépes világhálón (honlap), elekt-
ronikus levelezés (e-mail) és más, az osztályhoz tartozó elektroni-
kus úton történõ megjelentetése.
44 Orvosi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, egészségügyi
szolgáltatások, egészségügyi donor adatbanki tevékenység.

(210) M 04 04948 (220) 2004.12.10.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Borsodi Friss
(511) 32 Sörök, alkoholmentes italok.

(210) M 04 04898 (220) 2004.12.08.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TRIÓS
(511) 16 Papíráru, nyomdai termékek, irodai cikkek.

35 Reklámozás, hirdetés, propaganda.
38 Közlések, (értesítés, hírmondás) rádiómûsor, utánközlés.
41 Nevelés; szórakoztatás; könyv, újság, hanglemez, CD,
egyéb mûvészeti tevékenység.
42 Rádiómûsor-szervezés.

(210) M 04 04899 (220) 2004.12.08.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REGGELI TRIÓS
(511) 16 Papíráru, nyomdai termékek, irodai cikkek.

35 Reklámozás, hirdetés, propaganda.
38 Közlések, (értesítés, hírmondás) rádiómûsor, utánközlés.
41 Nevelés; szórakoztatás; könyv, újság, hanglemez, CD,
egyéb mûvészeti tevékenység.
42 Rádiómûsor-szervezés.

(210) M 04 05010 (220) 2004.12.16.
(731) Somogyi Gergely, Somlóvásárhely (HU)

(541) BORGAZMUS A SOMLÓI ASZÚ BOR
(511) 33 Somlói eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 05 01167 (220) 2005.03.30.
(731) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Petruzalek
(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

(210) M 05 01168 (220) 2005.03.30.
(731) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Petruzalek - minden ami csomagolás
(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

(210) M 05 03668 (220) 2005.11.15.
(731) Kor Kontroll Humán Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bársony Péter, Budapest

(541) KORKONTROLL
(511) 44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás.
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(210) M 05 01419 (220) 2005.04.19.
(731) Schiszler Péter e.v., Budapest (HU)
(740) dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Bonbon meggylikõr.

(210) M 04 03063 (220) 2004.07.13.
(731) Rédei Erika, Tapolca (HU)

(541) GORILLA-UNIT
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00682 (220) 2005.02.22.
(731) Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Lele István, Szeged

(541) Akklimat
(511) 31 Szudáni fûfajta.

(210) M 04 04627 (220) 2004.11.17.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Kabel
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, mozgóképi, optikai,

súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), berende-
zések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvé-
szek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyom-
dabetûk; klisék.
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; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 05 01859 (220) 2005.05.27.
(731) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hírdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publi-
kálása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadó-
mûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok, menedzsment-szakkiállítás, menedzs-
mentkonferencia, menedzsmentfórum.

(210) M 05 00694 (220) 2005.02.22.
(731) Lefka József, Érd (HU); Kelemen Nándor, Budapest (HU)

(541) MICROBURST SKY VOYAGERS SPORTRE-
PÜLÕ EGYESÜLET

(511) 41 Szakmai képzés, sport tevékenységek.

(210) M 04 04497 (220) 2004.11.10.
(731) AMANTEA TRADE Kft., Szentes (HU)

(546)

(511) 25 Olaszországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04631 (220) 2004.11.17.
(731) Sturm János, Szekszárd (HU)

(541) NATUREWINE „A TERMÉSZET BORA”
(511) 33 Borok.

(210) M 04 04541 (220) 2004.11.12.
(731) dr. Hadházy Tamás, Nyíregyháza (HU);

dr. Hadházy Péter, Nyíregyháza (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04119 (220) 2004.10.07.
(731) Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Közhasznú

Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül: nyilvános-
sággal való kommunikáció, prospektusok készítése, terjesztése.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

(210) M 05 00010 (220) 2005.01.04.
(731) Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 7 Gépek, gépek részegységei és tartozékai, különösen hidrau-
likus gépek, hidraulikus munkahengerek fõként gépjármûvekhez
és azok felépítményéhez, hidraulikus forgatónyomaték-átalakí-
tók (nem szárazföldi jármûvekhez), hidraulikus motorok, hidrau-
likus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hidraulikus ajtónyitó-
és záró szerkezetek.
12 Alvázak jármûvekhez, jármû felépítmények, hidraulikus
forgatónyomaték-átalakítók szárazföldi jármûvekhez, jármûvek
hidraulikus hálózatai.

(210) M 05 00039 (220) 2005.01.05.
(731) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 00324 (220) 2005.01.24.
(731) EGZO Kft., Budapest (HU)

(541) REKLÁMTORTA
(511) 41 Reklámkulturális televíziós magazinmûsor készítése és be-

mutatása, a reklám mûfaj szociokulturális és gazdasági aspektusa-
inak bemutatása, oknyomozás, tényfeltárás, szórakoztatás.

(210) M 05 01891 (220) 2005.05.31.
(731) Media Strategy Budapest Marketingkommunikációs Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TV Price Pool Audit
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; szaktanácsadás és üzletviteli tanács-
adás a televíziós hirdetési piacon, kapcsolattartás hirdetési ügy-
nökségekkel, mûsorszolgáltatókkal és hirdetni kívánó cégekkel;
felmérések és tanulmányok készítése az optimális hirdetési ár
meghatározása érdekében; piackutatás, gazdasági elõrejelzések
és elemzések készítése; statisztikai elemzés, optimális piaci hirde-
tési árszint meghatározása, auditálása.

(210) M 05 00006 (220) 2005.01.04.
(731) BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Ernõ ügyvéd, Budapest

(541) Pizza Mia
(511) 29 Vegyes sajtreszelék.

(210) M 05 01634 (220) 2005.05.06.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Dropposite
(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 01636 (220) 2005.05.06.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Morphkill
(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 01656 (220) 2005.05.11.
(731) Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Almási László, Felsõlajos

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, autotípiák,
bankkártya leolvasók, nem elektromos, bélyegzõ (pecsét)tartó
állványok, bélyegzõ (pecsét)tartó dobozok, bélyegzõk (pecsé-
tek), bélyegzõpárnák, bélyegzõtartók, blokkok (papíráruk), borí-
tékok (papíripari), brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzabelek,
ceruzahegyezõ gépek, ceruzahegyezõk, ceruzatoldók, ceruza-
hosszabítók, ceruzák, cégtáblák, papírból vagy kartonból, címbé-
lyegzõk, címbélyegek, címerpajzsok (pecsétek papírból), címíró
gépek, címkék, nem szövetbõl, címkézõ készülékek, címkézõ ké-
szülékek (kézi), címtáblák címezõgépekhez, csekkfüzettartók,
cserélhetõ betétlapos (iratokra ráhúzható) fedõlapok, csipeszes
írótáblák, csomagolóanyag keményítõbõl, csomagolópapír, da-
loskönyvek, derékszögû vonalzók, diagramok, dobozok karton-
ból vagy papírból, dossziék (papíripari), ecsetek, elõrajzoló kör-
zõ, enyvezett vásznak papíripari célokra, ezüstpapír, fapép karton
(papíripari), fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók (papír-
áruk), festékezõ asztalok (tintatartályok), festékezõ szalagok, fes-
tékezõ vásznak iratmásoló gépekhez, festékezõ vásznak másoló-
gépekhez, festékverõ csészék mûvészek részére, festékkészletek,
festékpárnák, festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz, festmé-
nyek (képek) keretezve vagy anélkül, festõállványok, festõkefék,
festõpatronok, festõsablonok, festõpatrontartók, festõvásznak,
fényképek, fényképek beragasztására szolgáló készülékek, fény-
képtartók, fóliatasak kasírozók (laminálók) (irodai cikkek), folyó-
iratok, formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök; földrajzi tér-
képek, füzetek, golyók golyóstollakhoz, görbe vonalzók, grafikai
nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumíro-
zott szalagok, hajtogatókartonok, halenyv papíripari vagy háztar-
tási használatra, hasáb alakú vonalzók, térzõk, ûrtöltõk, hektográ-
fok, hengerek szobafestõknek, hímzõminták, hírdetõtáblák papír-
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ból vagy kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészletek, in-
digópapír, iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, gémkapcsok; irat-
fûzõk, irattartók, írásminták, irodagépek borítékok lezárására,
irodai bélyegzõgépek, irodai felszerelések, a bútorok kivételével,
irodai gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, irodai
lyukasztógépek, irodai nedvesítõk, íróecsetek, íróeszközök, író-
felszerelések, írógépbillentyûk, írógépek, írógéphengerek, író-
gépszalagok, írókészletek, írókréta, írómappák, írópalák, írósze-
rek, írótábla törlõk, írótollak, írótollak aranyból, iskolai táblák, is-
kolaszerek (papírból), itatóspapírok, ívek (papíráruk), javítófo-
lyadékok (irodai cikkek), javítótinták (fénynyomatkészítéshez),
jegyek, jelölõkréta, jelölõtûk rajzoláshoz, rajztûk, karakterek
(számok és betûk), karcolótûk, karkötõk íróeszközök rögzítésére,
karton, kartoncsövek, papírlemezcsövek, kartonkötések, karto-
tékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, kávészûrõk papír-
ból, keményítõenyv papíripari vagy háztartási célokra, képek,
képregények, kézikönyvek, klisék, nyomódúcok, kozmetikai
kendõk papírból, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk,
könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, könyvkötõ felszerelések
és gépek (irodai eszközök), könyvkötõ fonalak, könyvkötõ szöve-
tek, könyvtámaszok, krétatartók, kromolitográfiák, leffentyûk
(könyvkötészeti), lemezek metszetek készítéséhez, levegõpárásí-
tó (irodai cikkek), levelezõlapok, levélkosarak levélpapír, levél-
záró pecsétostyák, litografált mûtárgyak, litográfiai kövek, litog-
ráfiai kréta, litográfiák, lovasok kartotékokhoz, lyukasztók kézi
(rodai cikkek), lyukkártyák Jacquard-szövõszékhez, magazinok,
revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, márványozófé-
sûk, másológépek, duplikátorok, másolópapír (papíráru), metsze-
tek, modellezõanyagok, modellezõpaszta, modellviasz nem fogá-
szati használatra, mûanyag buboréklemezek (csomagoláshoz
vagy kiszereléshez), mûanyagfóliák csomagolásra, mûanyagok
modellezéshez, naplófõkönyvek, fõkönyvek, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok (metszetek),
nyomdai betûk, nyomtatott órarendek, menetrendek nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, nyúlékony mûanyagfóliák rakodó-
lapra rakáshoz, ofszet nyomókendõk nem textilbõl, oktatási esz-
közök (a készülékek kivételével), orsók írógépszalagokhoz, pa-
lackalátétek (papírból), palackcsomagoló anyagok (kartonból
vagy papírból), palavesszõk, pantográfok (rajzeszközök), papír,
papír rádiótáviratokhoz, papírcsíkok fiókokba (illatosítva vagy
anélkül), papírcsokrok (papíráru), papírmasé, papírok elektrokar-
diográfokhoz, papírok regisztráló készülékekhez, papírszalagok,
papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzíté-
séhez, papírszorító rudak (írógépen), papírtaró dobozok (irodai
cikkek), papírtépõk (irodai használatra), papírtölcsérek, papírtö-
rülözõk, papírvágókések (irodai cikkek), papírzsebkendõk, pasz-
tellek (kréták), pauszmásolatok, pauszpapír, pecsétbélyegek, pe-
csételõanyagok (irodai használatra), pecsétviasz, pergamenpapír,
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék , arcképek,
postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, ragasztó
(enyv) papíripari vagy háztartási használatra, ragasztószalag-ada-
golók (irodai cikkek), ragasztószalagok irodai vagy háztartási cé-
lokra, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajzoló háromszögek, rajz-
táblák, rajztömbök, rajzblokkok, rajzszegek, regenerált cekllu-
lózlapok csomagoláshoz, rézkarcok (gravûrök), rózsafûzérek, ol-
vasók, sablonok (papíráruk), sorjázó szedõvasak, söröskorsó alát-
étek, stencilek, süllyesztett tintatartók, szabásminták ruhák készí-
téséhez, szabókréta, szalvéták papírból, számok (nyomdai karak-
terek), számozókészülékek, szedõhajók (nyomdászati), szedõr-
egálok (nyomdai felszerelések), szemeteszsákok (papírból vagy
mûanyagból), szénceruzák, színes olajnyomatok, szivargyûrûk,
szobrocskák, figurák papírmaséból, szövettani metszetek (oktatá-
si eszközök), szteatit (szabókrtéta), szûrõanyagok (papír), szûrõ-
papír, táblamutató eszközök, nem elektromos, tálalátétek, tányér-
alátétek (papírból), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálásá-
ra, tárgymutatók, repertóriumok, tejszínes edények (kiskancsók)
papírból, tervrajzok tintarudak, tintatartók, tinták, toll- és ceruza-
tartók (asztali), tollak (irodai cikkek), tollszárkapcsok, tollszártar-
tók, tolltartók, tolltörlõk, töltõceruzák, csavarironok, töltõtollak,
törlésre szolgáló termékek, transzparensek (papíráruk), tuskihú-
zók, tusok, tûzõgépek, T-vonalzók, fejes vonalzók, újjvédõk (iro-

dai cikkek), újságok, útlevéltartók, vászon könyvkötéshez, vá-
szonpausz, világítópapír, virágcserép burkoló papírból, viszkóza-
lemezek csomagolásra, vízfestmények akvarellek, vonalzók raj-
zoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból),
zacskók mikróhullámú sütéshez, zászlók (papírból), zenélõ üd-
vözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír, építészeti makettek, értesítések
(papíráruk), öntapadó címkék (papíripari), öntapadó szalagok
papíripari vagy háztartrási használatra, szalagok, üdvözlõla-
pok/kártyák.

36 Bankügyletek, bérházak kezelése, biztosítási statisztikai
szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, – ügynöki tevékenység,
biztosítások, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatá-
sok (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szerve-
zése, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibo-
csátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlankeze-
lés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, irodák, ingatlanok
bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön
(finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, kö-
vetelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek,
lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, nyugdíjfolyó-
sítási szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus
átutalása, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás,
bankügyletek, ingatlan), pénzügyi igazgatás, pénzügyi informá-
ciók nyújtása, -szponzorálás, támogatás, -pénzügyi tanácsadás,
pénzváltás, részletfizetéses hitelnyújtás, szállásügynökségek
(apartmanok), széfletét-szolgáltatások, takarékpénztárak, tele-
bank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatások, tõkekihelye-
zés, tõkeberuházás, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése,
utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés, vámügynöki tevé-
kenység, zálogkölcsönzés, értékbónok kibocsátása, értékek letét-
be helyezése.

(210) M 05 01650 (220) 2005.05.10.
(731) Szervizkönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek,
bútorok kivételével.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 01706 (220) 2005.05.13.
(731) Németh István, Gyöngyfa (HU)
(740) dr. Rihmer István ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.
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(210) M 04 02205 (220) 2004.05.10.
(731) VELEZVIN Borászati Kft., Csengõd (HU)

(546)

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

(210) M 05 01040 (220) 2005.03.21.
(731) „ZEBRA ÜZLETHÁZ” Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás: étel és/vagy ital árusításával foglalkozó vendéglátó-ipari
létesítmények (éttermek, kávéházak, cukrászdák, bárok) mûköd-
tetésével, valamint az esetlegesen hozzákapcsolódó szállásadás-
sal.

(210) M 05 01046 (220) 2005.03.21.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt., Budapest (HU)

(541) ACIPRAM
(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 01047 (220) 2005.03.21.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt., Budapest (HU)
(541) AXAPRAM
(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 01048 (220) 2005.03.21.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt., Budapest (HU)

(541) XILOPRAM
(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 01782 (220) 2005.05.23.
(731) Datavox Kft., Budapest (HU)

(541) datavox
(511) 9 Multimédiás eszközök/fejbeszélõk, számítógépekhez hasz-

nálatos egyéb perifériák/, tartozékaik és kellékeik, távközléstech-
nikai végberendezések, tartozékaik és kellékeik/vezetékes és
DECT telefonok, GSM-telefonok,tartozékaik és kellékeik, bele-
értve szövetbõl vagy bõrbõl, mûbõrbõl készült tokokat, hordtás-
kákat is/ Walki-Takie-k, tartozékaik és kellékeik, IP telefo-
nok/számítógéphez csatlakozó, ill. ADSL csatlakozással rendel-
kezõk számára internetes telefonálási lehetõséget biztosító esz-
köz/, tartozékaik és kellékeik, memóriák/számítógéphez, digitális
fényképezõgépekhez, MP3-lejátszóhoz használatos memóriakár-
tyák/digitális fényképezõgépek, tartozékaik és kellékeik, irodai
eszközök/iratmegsemmisítõk, festékpatronok egyéb irodai esz-
közök/, tartozékaik és kellékeik, mindennemû akkumulátor és ak-
kumulátortöltõ, számítógépes vezetékes és vezeték nélküli háló-
zati eszközök tartozékaik és kellékeik, adat- és hang rögzítésére
alkalmas adathordozók/CD-, DVD-/, ill. azok tartói, tartozékai és
kellékei, adat és hang rögzítésére alkalmas felvevõ és lejátszó be-
rendezések/ CD-, DVD-lejátszók, diktafonok, MP3-lejátszók, di-
gitális fotóalbumok/, tartozékaik és kellékeik, GPS berendezések,
tartozékaik és kellékeik, mindennemû telefon alközponti periféri-
ák/ fejbeszélõ, GSM adapter, voice mail, kaputelefon, video
kaputelefon/, tartozékaik és kellékeik.

(210) M 05 01635 (220) 2005.05.06.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Morphalien
(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 01791 (220) 2005.05.23.
(731) GABRIELVIN Kft., Kiskõrös (HU)

(541) KÉK DUNA KRISTÁLYCUKOR
(511) 30 Cukor.

(210) M 04 04674 (220) 2004.11.19.
(731) FEHÉR Kereskedelmi, Szolgáltató, Egészségügyi és Ipari

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Zselicszentpál (HU)

(541) Zsugorka – egy csöpp sütnivaló
(511) 20 Mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyag-

ból.

(210) M 05 01799 (220) 2005.05.24.
(731) Zoknitex Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 04 02104 (220) 2004.05.03.
(731) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; és egyéb alkoholmentes italok, így alkoholsze-
gény italok, energia- és sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcs-
levek; szirupok, koncentrátumok és porított anyagok italok, neve-
zetesen ízesített vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek,
valamint üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok
és gyümölcslevek elõállításához.

(210) M 05 00473 (220) 2005.02.03.
(731) B.GY.FAMÍVES Kft., Tata (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 19 Ablakkeretek és ablaktokok fából; ajtókeretek és ajtótokok
fából; fedélszékek és tetõszerkezetek, valamint térelhatároló ol-
dalfalak télikertekhez, növényházakhoz, verandákhoz és úszóme-
dencék fedéséhez; továbbá egyéb faszerkezetek, valamint egyéb
épületasztalos-ipari termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályba.
37 Télikertek, növényházak és verandák építése fából, úszóme-
dencékhez fedélszékek, tetõszerkezetek és térelhatároló oldalfa-
lak építése fából, valamint mindezek javítása és karbantartása.

(210) M 05 01794 (220) 2005.05.24.
(731) MEDIOPONT REKLÁMÜGYNÖKSÉG Bt., Budapest (HU)

(541) RAG-AD
(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.

(210) M 04 04801 (220) 2004.11.30.
(731) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PRÁNANADI
(511) 41 Oktatás, levelezõ tanfolyamok, akadémiák (oktatás), gya-

korlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecse-
rék, kollokviumok, gyakorlati képzés (szemléltetés), szórakozta-
tó vagy oktató klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási vizsgázta-
tás, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szerve-
zése és lebonyolítása, vallásoktatás, spirituális tevékenység, me-
ditáció- és meditációs technikák oktatása, önfejlesztõ és önisme-
reti módszerek oktatása, természetes gyógymódok oktatása, óvo-
dák, kollégiumok, internátusok, sportlétesítmények üzemelteté-
se, egészség(védõ) klubok, sport- edzõtábori szolgáltatások, test-
nevelés, tornatanítás, sportversenyek rendezése, szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása, versenyek szervezése (oktatás vagy szóra-
koztatás), szórakoztatás, bálok szervezése, fogadások tervezése,
élõ elõadások bemutatása, zene összeállítása, üdülõtáborok szol-
gáltatásai, egészséges életmódra oktatás és nevelés, képességfej-
lesztési szolgáltatások, elektronikus könyvek és folyóiratok onli-
ne kiadása, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölt-
hetõk), könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatási tárgyú infor-
mációk, rádió- és televízióprogramok készítése, videofilmgyár-
tás, videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, nem reklámcélú szövegek kiadá-
sa, üdülési tárgyú információk.
44 Alkoholbetegek elvonó kezelése, aromaterápiás szolgálta-
tások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
természetgyógyászati szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kór-
házi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, fogászat, gyógy-
szerészeti tanácsadás, gyógyítás hátgerincmasszázzsal, optikusok
szolgáltatási, laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások,
mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, klinikák, ottho-
nok lábadozók utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok,
szülésznõk szolgáltatásai, masszázs, állatgyógyászati szolgáltatá-
sok, állatok ápolása, állattenyésztés.

(210) M 05 00212 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Teasütemények.

(210) M 05 03795 (220) 2005.11.29.
(731) Bárány Attila Ottó, Vecsés (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység; elõadások díszleteinek köl-
csönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; hangfelvételek köl-
csönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; helyfoglalás show-mûso-
rokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa; könyvkiadás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem
letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózat-
ból); rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakozta-
tás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségversenyek
szervezése; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; vi-
deofilmgyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 05 01805 (220) 2005.05.24.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Minutes
(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 ké-
szülékekehez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási oktatási anya-
gok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(210) M 04 03104 (220) 2004.07.15.
(731) International Fashion 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.

(210) M 04 03053 (220) 2004.07.13.
(731) IFF INGATLANKEZELÕ KFT., Törökbálint (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Táplálékkiegészítõk; sporttápszerek; ásványi anyagokat
tartalmazó étrend-kiegészítõk; vitaminkészítmények; bio élelmi-
szerek.

(210) M 05 00785 (220) 2005.03.01.
(731) dr. Nagy Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Utazásszervezés.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 04 03264 (220) 2004.07.28.
(731) Active Verlags Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd ügyvéd, Ékes 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).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 01814 (220) 2005.05.25.
(731) Maspex Hungary Kft., Nyárlõrinc (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alko-
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holmentes koktélok, eszenciák italok elõállításához, gyümölcsle-
vek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készít-
mények italok elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, mustok,
paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok
szénsavas italokhoz, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szõ-
lõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú
italok, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek, ásványvizek,
ásványvizek (italok).

(210) M 05 01318 (220) 2005.04.11.
(731) SPB Mûszaki Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky 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; nyomdabetûk, klisék.
24 Textíliák, textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba, ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 01321 (220) 2005.04.11.
(731) Choki Bank Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 05 01322 (220) 2005.04.11.
(731) Choki Bank Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 03265 (220) 2004.07.28.
(731) PR-TELECOM Rt., Miskolc (HU)

(546)

(511) 38 Egyéni elõfizetésû kábeltelevíziós hozzáférés kórházi be-
tegágyon.

(210) M 04 03823 (220) 2004.09.13.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ATLANTIC FRESH
(511) 3 Mosószerek; fehérítõkészítmények; tisztító, fényesítõ, sú-

roló és csiszoló készítmények.
5 Fertõtlenítõszerek; készítmények férgek, rovarok és kárté-
kony állatok irtására; fungicidek; csiraölõ szerek; baktericid sze-
rek; parazitairtó szerek; algicidek; inszekticidek; gyomirtó sze-
rek.

(210) M 04 03999 (220) 2004.09.28.
(731) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(554)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fém-
bõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatlakozók fémbõl, csatok
fémbõl, csavaralátétek, alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, kon-
zolok építményekhez, csõelágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl,
csõtoldatok fémbõl, fémszerelvények építményekhez, rézgyûrûk,
szelepek fémbõl (nem géprészek), vízvezeték szelepek fémbõl.
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(210) M 04 02898 (220) 2004.07.01.
(731) VISUALPOWER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor ügyvéd, Kovács, Barborják és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Budapesti Tér - Film - Zene - Fesztivál
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; leíró szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofil-
mezés; modellügynökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári
szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások), oktatás; oktatási tárgyú információk; ok-
tatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem
letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózat-
ból); óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és tele-
víziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készí-
tése, rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);
sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesít-
mények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bér-
lete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok, videofelvevõ készü-
lékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszalagra
filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éj-
szakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú informá-
ció; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 04 03454 (220) 2004.08.12.
(731) FOLTIN GLOBE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Iván Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Õszibarackbefõttek.

(210) M 04 03485 (220) 2004.08.16.
(731) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)

(541) CARBOFLEX
(511) 28 Horgászcikkek.

(210) M 04 03544 (220) 2004.08.19.
(731) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EnergyPremix
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(210) M 04 03546 (220) 2004.08.19.
(731) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) KÜLÖN KIJÁRAT A NETRE
(511) 38 Távközlés; internetszolgáltatás.

(210) M 06 00232 (220) 2006.01.24.
(731) Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Pölöske (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; eszen-
ciák italok elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcsitalok (alko-
holmentes); készítmények italok elõállításához; limonádék; szén-
savas italok; szódavíz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

(210) M 06 00207 (220) 2006.01.20.
(731) Monsanto Technology, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), St. Louis, Missouri (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GUARDIAN TETRA
(511) 5 Herbicidek.

(210) M 06 00208 (220) 2006.01.23.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00204 (220) 2006.01.23.
(731) SOLO ITALIA S.r.l., Ossona (Milano) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 03324 (220) 2005.10.14.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Motivell Turbo
(511) 1 Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi ter-

mékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertésze-
ti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarölõ és parazitaölõ
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szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termé-
kek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és a parazitaölõ
szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (ve-
gyi termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelemkészítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi ter-
mékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez, vegyi adalék-
anyagok rovarirtó szerekhez, vetõmagtartósító szerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.
5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovar-
riasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termé-
kek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 05 03323 (220) 2005.10.14.
(731) Möbelland Bt., Tata (HU)
(740) Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MÖBELLAND
(511) 35 Reklámozás; kis- és nagykereskedelmi tevékenység, külö-

nösen bútorok és hasonlók kis- és nagykereskedelme és reklámo-
zása.

(210) M 05 03325 (220) 2005.10.14.
(731) Molnárné Bíró Erzsébet, Õrbottyán (HU)

(541) NORMOGAST
(511) 5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati

használatra szolgáló anyagok és készítmények; antiszeptikus és
bakteriológiai fertõtlenítõkészítmények; egészségápolásra szol-
gáló termékek; fungicid, biológiai és vegyi anyagok és készítmé-
nyek; emésztõrendszeri betegségek enyhítését, kezelését, szabá-
lyozását szolgáló gyógyszerek és étrend- és/vagy táplálékkiegé-
szítõ készítmények, ugyanezek gyógynövénytartalommal; szék-
rekedés enyhítését és gyógyítását célzó készítmények; speciáli-
san a vastagbél falára lerakódott béltartalom, valamint a salakoso-
dott tartalom fellazítására szolgáló készítmények; a vastagbél re-
dõiben akár tartósan lerakódott bélsár további bomlását, erjedését
gátló készítmények; a vastagbélben a tápanyagok jobb felszívó-
dását elõsegítõ készítmények; vitamin- és ásványianyag-készít-
mények, ezek gyógyhatású növényekkel adalékolt változatai;
táplálékkiegészítõk humán és állatgyógyászati célokra; táplálé-
kok orvosi használatra, csecsemõtáplálékok; tápanyagpótlók; di-
étás termékek betegek részére.

(210) M 05 03326 (220) 2005.10.14.
(731) REHAB Rt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alsótest
fûzõk, ágyak speciálisan orvosi gondozás céljára, álmatlanság el-
leni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, orto-

pédcipõk, ortopéd cipõtalpak, füldugók; fecskendõk orvosi hasz-
nálatra, lég fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülé-
kek és mûszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a vissz-
értágulások ellen, haskötõk, hordágyak, gördülõ hordágyak, ízü-
leti ortopéd kötözõszerek, masszírozó kesztyûk, galvánkezelésre
szolgáló készülékek, sebészkések, sebészeti késmûves áruk, koz-
metikai masszírozó készülékek, köldökövek, sérvkötõk, elaszti-
kus kötözõszerek, viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédõ
lepedõalátét, matracvédõ mûanyag- és gumilepedõ, lepedõk a be-
vizelõk részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák
gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek, mankók, botok, járóke-
retek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássé-
rültek részére, mankóvégek, botvégek a mozgássérültek részére,
masszírozókészülékek, metszõmûszerek sebészeti használatra,
mûmellek, ortopéd (izületi) kötözõszerek, ortopédcikkek, orvosi
készülékek és mûszerek, elektromos gyógyászati övek, gyógyá-
szati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- és fogprotézi-
sek, pulzusnyomásmérõk, rugók a cipõtalp hajlásának kialakítá-
sára, sebészeti készülékek és mûszerek, sebészeti ollók, sebészeti
sínek, végtagrögzítõk, szikék, szuszpenzóriumok (védõkötések),
tálak gyógyászati használatra, terhességi övek, testgyakorlásra
szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédõk, mûvégtagok,
vérnyomásmérõ készülékek, vibrációs masszírozó készülékek,
visszérharisnyák.

12 Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy
robbanómotoros meghajtású kerekes székek mozgássérültek szá-
mára, mopedek és más jármûvek mozgássérültek számára.

(210) M 05 03327 (220) 2005.10.14.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(541) NCIS-Tengerészeti helyszínelõk
(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.

M1083

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/10

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 06 00563 (220) 2006.02.17.
(731) SPORTMAX Sportszolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek, ingatlan-bérbeadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen sportlétesítmények üzemeltetése,
sportfelszerelések kölcsönzése, sportversenyek rendezése, stadi-
onok bérlete, sport edzõtábori szolgáltatások, szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, klubszolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(210) M 05 03329 (220) 2005.10.14.
(731) Szépország Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, show-mûsorok, szépségversenyek szervezése,
szórakoztatás, versenyek szervezése.

(210) M 05 03322 (220) 2005.10.14.
(731) Mediterran Yachting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Margit, Dr. Balogh Margit Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REGATTA MAGAZIN
(511) 16 Nyomdaipari termékek, hirdetõtáblák papírból vagy karton-

ból, hírlevelek, magazinok, újságok.
35 Hirdetési oldalak készítése, közvélemény-kutatás, reklám-
anyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása.

(210) M 05 03321 (220) 2005.10.14.
(731) Mediterran Yachting Tengeri Vitorlásklub Sportegyesület,

Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Margit, Dr. Balogh Margit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, szabadtéri hirdetés.
41 Sportversenyek rendezése; idõmérõ sportversenyeken.

(210) M 05 03334 (220) 2005.10.14.
(731) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, New Delhi (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Mindenféle cigaretta, dohány, dohányzási cikkek és gyufák.

(210) M 05 03333 (220) 2005.10.14.
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes hardver, firmware (mikroprogramozott,
ROM-ban tárolt program) és szoftver, nevezetesen számítógépek,
perifériák, számítógépes hálózatok és hálózati komponensek, va-
lamint komponensek irányító/kezelõ és összekötõ telekommuni-
kációs hálózatokhoz, számítógépek és számítógép-hálózatok biz-
tonságának nyújtásához, hálózatkezelés és kiemelt szolgáltatások
fejlesztéséhez, telepítéséhez, valamint irányító/kezelõ és össze-
kötõ multimédia, audio és video adat felszerelések, nevezetesen
vezetékes és vezeték nélküli hálózati interfész (csatlakozási felü-
let) készülékek, kapcsolóeszközök, átjárók (melyeken keresztül
csatlakozni lehet más számítógépekhez) vezeték nélküli kommu-
nikációs rendszerekben történõ használatra, számítógépes háló-
zatok és távbeszélés, telefonok és rokon szoftverek terén használt
számítógépes hálózat(köz)i hidak, csomópontok (összekapcsoló
eszközök), routerek (adatútválasztók), modemek, elektromos ká-
belek, integrált áramkörök, elektromos tápegységek, távolsági
hozzáférést biztosító felszerelések, mind az elõbb felsoroltakhoz,
nevezetesen, hibakeresõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ,
konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ (hálózatok között), bõ-
vítõ és kontrolláló számítógépes szoftver számítógépes hardver-
hez, firmware-hez és szoftverhez; hibakeresõ, installáló, támoga-
tó, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ
(hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló számítógépes szoftver
számítógépes hardverhez, firmware-hez és szoftverhez; oktatás
terén használt számítógépes szoftver, nevezetesen felhasználók
közötti adat kommunikációhoz; telekommunikációs berendezé-
sek, nevezetesen telekommunikációra szolgáló vezeték nélküli
rádiófrekvenciás kapcsolók; rádióadók és rádióvevõk; vezeték
nélküli lokális áramhurok hozzáférést biztosító, bázisállomás-ve-
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zérlõt, antennákat, jeleket továbbító és fogadó átvevõegységeket
tartalmazó készülékek rádiójel továbbítására, valamint átvevõ
terminálok és helyi központok között történõ rádiójel és hang to-
vábbítására használt hálózat kezelõ kapcsolók; vezeték nélküli
kapcsoló platformok optikai csatornák összeköttetésének keresé-
séhez, hangokhoz és jelekhez, hívásfeldolgozáshoz és rendszer-
karbantartáshoz; hozzáférést biztosító hálózati készülékek, neve-
zetesen bázisállomás vezérlõk; irányított és körsugárzó antennák;
átvevõ terminálok; mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok; ve-
zeték nélküli bázisállomások, vezeték nélküli antennák; hordoz-
ható rádió adó-vevõ készülékek telekommunikációs célokra; va-
lamint fõvonal kábelekbõl és fõvonal erõsítõkbõl álló telekommu-
nikációs helyközi összeköttetések (közvetlen vonal) és távolsági
vonal (fõvonal) összeállítások; tárolt program által vezérelt kap-
csolórendszerek, nevezetesen közérdekû telefonhálózatokban a
beérkezõ hívásokból a kimenõ terminálokba érkezõ információ
feldolgozásához használt tárolt program által vezérelt kapcsoló-
gép; mobil kommunikációban használt rádiókészülékek, neveze-
tesen adat-, hang- és képkapcsoló berendezések; látható jeleket
továbbító telekommunikációs készülékek, nevezetesen optikai jel
fogadására, továbbítására és analizálására használt optikai vonali
végberendezések, ugyancsak optikai vonali végberendezésekként
ismert optikai hálózati egységek, melyek az optikai hálózatot ve-
zérlik; optikai szálú kábeltelevízió átvivõ berendezése, nevezete-
sen elektromos világításkapcsolók, optikai szálak, száloptikai ká-
belek; ISDN (szélessávú integrált szolgáltatású digitális távközlé-
si hálózathoz) hozzáférést biztosító adapter, telekommunikációs
rendszer, nevezetesen számítógépes munkaállomások telekom-
munikációs terminál berendezésébõl álló intelligens magas frek-
venciájú hálózat, nevezetesen telefonos ISDN távbeszélõ, vizuá-
lis telefon, digitálisan növelt teljesítményû zsinór nélküli tele-
kommunikációs (DECT) telefon, mobiltelefon; és digitális tele-
fon; vezeték nélküli elõfizetõi vonal berendezések, nevezetesen
összeköttetések mobil elõfizetõk kapcsoló rendszerhez történõ
hozzáféréséhez.

(210) M 05 03332 (220) 2005.10.14.
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tárolt program által vezérelt kapcsolórendszerek, nevezete-
sen tárolt program által vezérelt telefonkapcsolók, kapcsolók, át-
járó szerverek, kapuõr, átvitel; telekommunikációs rádiókészülé-
kek, nevezetesen rádió személyi hívók, mobiltelefonos rendszer-
hez kapcsolódó bázisállomások, mobiltelefonos rendszerhez kap-
csolódó vezérlõközpontok, kézibeszélõk, vezeték nélküli termi-
nálok, mobiltelefonok, mobilállomások, mobiltelefon-kapcsolók
és rádiófrekvenciás teljesítménytranzisztorok; adatkommuniká-
ciós készülékek, nevezetesen telefonok, mobiltelefonos rendszer-
hez kapcsolódó telefonok, kommunikációs szerverek, routerek
(adatútválasztók), csomópontok (összekapcsoló eszközök), mo-
demek, hozzáférést biztosító szerverek, ATM (aszinkron adatát-
viteli) kapcsolók, ethernet kapcsolók, és LAN (helyi számítógé-
pes hálózat) kapcsolók; átviteli készülékek kommunikációs cé-
lokra, nevezetesen telekommunikációs hordozható rádió adó-ve-
võ készülékek, telefonközpont és kihelyezett/távoli terminálok,
csatornablokkok, elektronikus modulok és érpár többszörözõ ké-
szülékek, hálózati többcsatornás kapcsolókörök, adat kommuni-
kációs többcsatornás kapcsolókörök és összevonó egységek, va-
lamint hozzáférést biztosító hálózatok; intelligens hálózati készü-
lékek, nevezetesen szolgáltatásállomány létrehozására szolgáló
környezeti pontok, szolgáltatásirányító pontok, szolgáltatásirá-
nyításhoz hozzáférést biztosító pontok, szolgáltatásvezérlõ pon-
tok, rögzített hálózati szolgáltatási kapcsoló pontok, valamint mo-
bil hálózati szolgáltatás kapcsoló pontok; intelligens perifériák;
integrált áramkörök.

(210) M 05 03330 (220) 2005.10.14.
(731) Weisz György, Budapest (HU); Kamocsay Ákos, Mór (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckahaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 00304 (220) 2006.01.31.
(731) Kotráncz Sándor, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 06 00299 (220) 2006.01.31.
(731) Incomp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) INCOMP
(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, elektronikus termékek kiskereskedel-
me.

(210) M 06 00302 (220) 2006.01.31.
(731) Monuments Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bolhó (HU)

(541) Tabu Lounge
(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziók-

ban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kan-
tinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok;
óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak köl-
csönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; vendéglátóipar.

(210) M 06 00303 (220) 2006.01.31.
(731) Monuments Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bolhó (HU)

(541) Tabu Café
(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziók-

ban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kan-
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tinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok;
óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak köl-
csönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; vendéglátóipar.

(210) M 06 00301 (220) 2006.01.31.
(731) PANNONKANT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(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; különösen: félig meg-
munkált faáruk (gerendák, pallók, fatáblák); furnérlemezek.
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 áruosztályba, különösen: fémbútorok
és bútorok kempingezéshez.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék, kefegyártáshoz használt anyagok, takarítóeszkö-
zök, vasforgács, különösen: háztartási és konyhai eszközök és tar-
tályok, konyhaedények, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból,
mûanyagból vagy egyéb anyagokból.

(210) M 05 00198 (220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00537 (220) 2005.02.08.
(731) Szabó Zoltán, Solymár (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 05 01011 (220) 2005.04.19.
(731) Túróczi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Zoltán, Horváth Z. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése, bonyolítása; foga-
dások szervezése.

(210) M 05 00934 (220) 2005.03.10.
(731) TechnoNICOL Rt., Moszkva (RU)
(740) TechnoNICOL Magyarország Kft., Budapest

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

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

(210) M 05 00935 (220) 2005.03.10.
(731) TechnoNICOL Rt., Moszkva (RU)
(740) TechnoNICOL Magyarország Kft., Budapest

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

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

(210) M 05 00808 (220) 2005.03.01.
(731) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Profi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektro-optikai távközlési

és szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló, jelzõ, ellenõrzõ, felügyelõ készülékek, rádi-
ós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülé-
kek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberende-
zések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, keres-
kedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói te-
vékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgál-
tatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynö-
ki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; in-
teraktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolá-
sa; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakere-
sése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsön-
zés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.

37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szerviz mûködtetése; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és video-üze-
net szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyag rendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sport információs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.

42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúra-szolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 01948 (220) 2005.06.03.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) BUFIMORF
(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 00971 (220) 2005.03.11.
(731) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) CRUNCHY
(511) 29 Tej és tejtermékek.

30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé alapanyagú italok.

(210) M 05 01869 (220) 2005.05.30.
(731) PARTIUM ’70 Mûanyagipari Rt., Debrecen (HU)
(740) Horváth Judit, Debrecen

(546)

(511) 22 Kötõanyagok, nem fémbõl, mezõgazdasági használatra.

(210) M 05 01877 (220) 2005.05.30.
(731) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)

(546)

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

(210) M 05 01242 (220) 2005.04.05.
(731) Lonovics Zoltán László, Békéscsaba (HU); Tóth Aladár Zoltán,

Budapest (HU); Tóth András Dániel, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth 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
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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; acéltollak; albumok; almanachok; betûk acélból; bé-
lyegzõ (pecsét)tartó állványok; bélyegzõ (pecsét)tartó dobozok;
bélyegzõk [pecsétek]; bélyegzõk (pecsétek); bélyegzõpárnák; bé-
lyegzõtartók; blokkok (papíráruk); borítékok (papíripari); brosú-
rák, vékony fûzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyezõ gépek;
ceruzahegyezõk; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceruzák;
cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzõk, címbélyegek;
címerpajzsok (pecsétek papírból); címíró gépek; címkék, nem
szövetbõl; címkézõ készülékek; címkézõ készülékek (kézi); cím-
táblák címezõgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhetõ betétlapos
(iratokra ráhúzható) fedõlapok; csipeszes írótáblák; csomagoló-
anyag keményítõbõl; csomagolópapír; diagramok; dobozok kar-
tonból vagy papírból; dossziék (papíripari); fatartalmú papír; fe-
delek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek; fényképtartók;
fóliatasak kasírozók (laminálók); [irodai cikkek]; folyóiratok;
formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; gra-
fikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hímzõminták; hirdetõ-
táblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomda-
készletek (irodai cikkek); indigópapír; iratgyûjtõk, dossziék; irat-
kapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfûzõk; irattartók (irodai
cikkek); írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bé-
lyegzõgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai
kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írófelszerelések;
írókészletek; írókészletek (papíráruk); írószerek; ívek (papír-
áruk); jegyek; karakterek (számok és betûk); karkötõk íróeszkö-
zök rögzítésére; karton; kartonkötések; kartotékkartonok (papír-
áruk); katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek;
klisék, nyomódúcok; kozmetikai kendõk papírból; könyvecskék,
füzetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések; könyvkötészeti
cikkek; könyvkötõ felszerelések és gépek (irodai eszközök);
könyvtámaszok; levelezõlapok; levélkosarak; levélpapír; levél-
záró pecsétostyák; litografált mûtárgyak; litográfiai kövek; litog-
ráfiai kréta; litográfiák; magazinok, revük (idõszaki lapok); matri-
cák, lehúzóképek; másológépek, duplikátorok; másolópapír [pa-
píráru]; metszetek; mûanyag buboréklemezek (csomagoláshoz
vagy kiszereléshez); mûanyag fóliák csomagolásra; naplófõ-
könyvek, fõkönyvek; naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efe-
meridák; noteszok; nyomatok (metszetek); nyomdai betûk;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsomagoló
anyagok (kartonból vagy papírból); papír; papíráruk; papírcsok-
rok [papíráru]; papírmasé;papírszalagok;papírtartó dobozok (iro-
dai cikkek); papírtépõk (irodai használatra); papírtölcsérek; pa-
pírtörülközõk; papírvágó kések (irodai cikkek); papír zsebken-
dõk; pasztellek (kréták); pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétbé-
lyegek; pecsételõ anyagok (irodai használatra); pecsétviasz; per-
gamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; port-
rék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgu-
mik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó-
szalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy
háztartási célokra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajztömbök,
rajzblokkok; rajzszegek; rézkarcok (gravûrök); sablonok (papír-
áruk); söröskorsó alátétek; stencilek; szalvéták, papírból; számok
(nyomdai karakterek); szemeteszsákok (papírból vagy mûanyag-
ból); szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyûrûk; tálalát-
étek, tányéralátétek(papírból); tányéralátétek papírból; tárgymu-
tatók, repertóriumok; tervrajzok; tintarudak; tintatartók; tinták;
toll- és ceruzatartók (asztali); tollak (irodai cikkek); tollszárkap-
csok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlõk; töltõceruzák, csavariro-
nok; töltõtollak; törlésre szolgáló termékek; transzparensek (pa-
píráruk); tuskihúzók; tusok; tûzõgépek (irodai cikkek); újságok;
útlevéltartók; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világító pa-
pír; virágcserépburkolók papírból; viszkózalemezek csomagolás-
ra; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír
[kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); zászlók (papírból); zenélõ üdvözlõ-
lapok; zsírpapír, viaszpapír; építészeti makettek; értesítések (pa-

píráruk); öntapadó címkék (papíripari); öntapadó szalagok papír-
ipari vagy háztartási használatra; üdvözlõlapok/kártyák.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távköz-
lési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezé-
sek kölcsönzése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések
üvegszálas hálózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összekötte-
tés; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések; távirati összeköttetések;
táviratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások;
távkonferencia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsön-
zése; távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatá-
sok; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; te-
lefonok kölcsönzése; telefon-összeköttetések; telefon-szolgálta-
tások; televíziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.

(210) M 05 01139 (220) 2005.03.25.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 05 01141 (220) 2005.03.25.
(731) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd., Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01142 (220) 2005.03.25.
(731) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd., Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01144 (220) 2005.03.25.
(731) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd., Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01145 (220) 2005.03.25.
(731) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd., Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
(541) SEKTOR
(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01146 (220) 2005.03.25.
(731) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd., Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SEKTOR SPORT
(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02051 (220) 2005.06.15.
(731) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Foster City, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) THE WAY THE WORLD PAYS
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki szolgáltatások, számlafize-

téssel, hitelkártyával, adóskártyával, költségkártyával, fizetõkár-
tyával kapcsolatos szolgáltatások, hitelek és tartozások kifizeté-
sének elektronikus úton történõ lebonyolítása, elektronikus pénz-
átutalás, pontgyûjtõ kártyához és készpénzhez kapcsolódó elekt-
ronikus szolgáltatások, készpénz kifizetések, készpénz-helyette-
sítés hitelkártya és adóskártya, elektronikus készpénzátutalás,
csekkek hitelesítése, csekkek beváltása, letétekhez való hozzáfé-
rés útján és pénzkiadó automaták szolgáltatásain keresztül, fizeté-
sek feldolgozása, tranzakciók engedélyezése és igazolása, vala-
mint pénzügyi információk terjesztése globális számítógépes há-
lózaton keresztül.

(210) M 05 01391 (220) 2005.04.14.
(731) Szabolcsi Halászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsófia, Jenei és Balogh Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) HOLNAP HALNAP!
(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 zsí-
rok.

(210) M 05 01396 (220) 2005.04.14.
(731) Lókodi Ákos, Pécs (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 30 Fûszeres mártás.

(210) M 05 02149 (220) 2005.06.27.
(731) Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE
(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási

anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02167 (220) 2005.06.28.
(731) KOVÁCS TÜZÉP, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(210) M 05 02171 (220) 2005.06.28.
(731) CHENSON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõröndök, utazótáskák, táskák, bõrtáskák, sporttáskák, nõi
táskák, hátizsákok, aktatáskák, pénztárcák, irattárcák.
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(210) M 05 02043 (220) 2005.06.15.
(731) CONTEC Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02046 (220) 2005.06.15.
(731) Fekete László, Csolnok (HU)

(546)

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

(210) M 05 02064 (220) 2005.06.16.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 02328 (220) 2005.07.12.
(731) Hungaria Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÉLET KÉK
(511) 33 Borok.

(210) M 05 02424 (220) 2005.07.21.
(731) HÉLIKER Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Tóth András István, Szolnok

(546)

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

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-
mények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, szárított és fõzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompó-
tok; 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.
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, valutaügyletek, ingat-
lanügyletek.

(210) M 05 02399 (220) 2005.07.20.
(731) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 425393 2005.04.17. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MIA
(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég

(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé ala-
pú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukor szirup, sör-
betek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 02376 (220) 2005.07.18.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
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(210) M 05 02375 (220) 2005.07.18.
(731) HABITAT CONTINENTAL Lakóingatlan Fejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bogdánffy Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletvezetési konzultáció,
szállodai üzletvezetés.

36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, lakásbérlet, irodák (in-
gatlanok) bérlete.

37 Építés.
43 Szállodai szolgáltatások, éttermek, kávéházak.

(210) M 05 02379 (220) 2005.07.18.
(731) Szarka Gyula, Trstice (SK); Szarka Tamás, Galanta (SK)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Kép- és hangrögzítõ eszközök, adathordozók, különösen
mûsoros lemezek, video- és hangszalagok/kazetták, CD-k,
DVD-k és egyéb mágneses, illetve elektronikus adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek, könyvek, folyóiratok, naptárak, ké-
pek/fényképek, kották, oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen kulturális
és mûvészeti szolgáltatások, illetve alkotások értékesítésével kap-
csolatos kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különö-
sen koncertek és egyéb zenei rendezvények, hangstúdiók, hang-
és filmfelvételek készítése, terjesztése, kölcsönzése.

(210) M 05 02416 (220) 2005.07.21.
(731) BAMBUSZHÍD Kft., Budapest (HU)

(541) BAN SABAI
(511) 20 Bútorok, fali dísztáblák nem textilbõl, ládák, dobozok nem

fémbõl, képkeretek, kosarak nem fémbõl, bambusznád, bútorsze-
relvények nem fémbõl.

21 Edénykészletek, asztalnemûk nem nemesfémbõl, vázák
nem nemesfémbõl, kancsók nem nemesfémbõl, kaspók nem pa-
pírból, kosarak háztartási célra nem nemesfémbõl.

(210) M 05 02435 (220) 2005.07.22.
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 05 02347 (220) 2005.07.13.
(731) MABANAFT GmbH & Co. KG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OIL! A német kúthálózat
(511) 3 Szappanok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;

fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; illat-
szerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4 Kõolaj és kõolajtermékek, nevezetesen ipari olajok és zsí-
rok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket);
motorolajok; üzemanyagok, fûtõanyagok, ipari olajok, kenõola-
jok, üzemanyagolajok, dízelolajok gépekhez.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, különösen
gépjármûvek javításához; kések.
12 Jármûvek 12. áruosztályba tartozó részei; a 12. áruosztályba
tartozó gumiabroncsok és tartozékok autókhoz.
16 Újságok, folyóiratok, könyvek; írószer és papíráru, papírból
készült arctörlõk, zsebkendõk, matricák, kitûzõk.
28 Játékok, játékszerek, autómodellek és azok részei, testneve-
lési és sportcikkek (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
29 Hústermékek és felvágottak; tej és tejtermékek, nevezetesen
joghurt, vaj, sajt, desszertek fõleg tejbõl és/vagy tejszínbõl;
dzsem, húskivonatok, kész levesek; hús-, zöldség- és gyümölcs-
konzervek; húst és/vagy tésztát és/vagy rizst és/vagy burgonyát
és/vagy baromfihúst tartalmazó késztermékek; kevert tejitalok.
30 Kávé, tea, kakaó vagy csokoládé alapú italok, cukor, rizs;
kenyér, tésztatermékek, fagylaltok; méz; fûszerek; cukrászáru,
csokoládé; tészta; rizs.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohánytermékek, nevezetesen szivarok, pipado-
hány, cigaretták; dohányzási cikkek, nevezetesen dohányszelen-
cék, szivar- és cigarettatartók, szivar- és cigarettatokok, hamutar-
tók, egyik sem nemesfémbõl, azok ötvözeteibõl vagy azzal be-
vonva, öngyújtók, cigarettapapírok.
37 Benzinkúti szolgáltatások, nevezetesen üzemanyagtöltés
gépjármûvekbe, gépjármûvek szervizelése üzemanyagtöltõ állo-
másokon, nevezetesen autók karbantartása és javítása, olajcsere,
motorjavítás, karosszériajavítás, baleseti károk javítása, az ügyfél
jármûvének átnézése, úgy mint az abroncsnyomás, motorolaj-,
szerkezeti olaj-, fékfolyadékszint, ablakmosófolyadék-szint, be-
rendezések és akkumulátorok, hûtõvíz és fagyálló ellenõrzése;
abroncsok javítása, cseréje és karbantartása, mûszakivizsga-tesz-
telés és szennyezõanyag-kibocsátás tesztelése; autómosás.

(210) M 05 02513 (220) 2005.07.28.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(591)

(511) 25 Nõi felsõruházat; férfi felsõruházat; gyermek felsõruházat.
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(210) M 05 02515 (220) 2005.07.28.
(731) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.
30 Ételízesítõk, paprikakrémek, darált paprika, fûszeres mártá-
sok, fûszerek.

(210) M 05 02516 (220) 2005.07.28.
(731) Biser Kft., Szeged (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen fénymásolás; iratmásolás;
okmányok másolása; ábrák másolása; fényképek másolása; terv-
rajzok másolása; fénymásoló gépek kölcsönzése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; CD-írás;
DVD-írás; gépírási szolgáltatások; szövegfeldolgozás; szöveg-
szerkesztés; fénymásolással történõ reprodukció; lapolvasás
(szkennelés); faxolás; nyomtatás; számítógépes iratkezelés; szá-
mítógépes dokumentumkezelés; spirálozás; irkafûzés; könyvkö-
tészet; poszterek, transzparensek, prospektusok, reklámanyagok,
hirdetési anyagok, röpiratok, szórólapok tervezése és készítése.

(210) M 05 02517 (220) 2005.07.28.
(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 oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02519 (220) 2005.07.28.
(731) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) OFFICINA NOVA
(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 05 02535 (220) 2005.09.13.
(731) KÕRÖSHÍR HÍRLAPKERESKEDELEM Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem taroznak más osztályokba; fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, nádból, gyékénybõl, fûzfa-
vesszõbõl, és a mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból ké-
szült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02540 (220) 2005.08.01.
(731) Számítógépház Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 05 02729 (220) 2005.08.19.
(731) Maróti Gabriella, Szentendre (HU)

(541) ELJÖTT A CSÍKOS IDEJE
(511) 25 Ruházati cikkek.

29 Tej és tejtermékek.
30 Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.
35 Reklámozás.

(210) M 05 02613 (220) 2005.08.09.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Rt., Budapest (HU)

(541) [origo]
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, nevezetesen; bankügyletek,

finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitel-
kártya kibocsátása, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szponzorá-
lás, értékbónok kibocsátása; vagyonkezelés; jótékonysági gyûjté-
sek.

(210) M 05 02614 (220) 2005.08.09.
(731) Somogyi Elektronic Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 6 Antennahuzalok, anyacsavarok fémbõl; csatlakozók fém-
bõl, fémcsavarok; forrasztóhuzalok fémbõl, hegesztõpálcák-, ká-
belcsatlakozók - fémbõl; (nem elektromos) szegecsek fémbõl;
szegecsek, (gombos) tûk (fémtömencikkek); szerszámos dobozok
fémbõl (üres) szerszámosládák fémbõl (üres); szorítókengyelek
kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémbõl; szögek.
9 Ajtócsengõk elektromos; elektromos ajtónyitó szerkezetek;
ajtózárak; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; ak-
kumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akkumulátortöltõk;
akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; ampermérõk;
antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);
armatúrák, forgórészek (elektromosság); audiovizuális eszközök;
automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); azonosító hüve-
lyek elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos ve-
zetékekhez; barométerek; bekapcsolók, záró-kapcsolók; belsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk,
önmûködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektro-
mos; betörésgátló riasztókészülékek; biztosítékhuzalok; biztosí-

tékok (olvadó); CD-játszók, csatlakozások, kábelsaruk (villamos-
ság); csatlakozódobozok (villamosság); csatlakozók, konnekto-
rok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (riasztóberende-
zések); detektorok; diafragmák (akusztika); diktafonok; dinamo-
méterek, rugós erõmérõk; dózismérõk, doziméterek; dugaszoló-
aljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; elektromos akku-
mulátorok jármûvekhez; elektromos hegesztõkészülékek; elekt-
romos elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenõrzõ
berendezése, elektromos; elosztódobozok (elektromosság); el-
osztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); erõ-
sítõk; fejhalgatók; félvezetõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészü-
lékek; fényelemek; fénymérõk; megvilágításmérõk; fordulat-
számlálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák;
frekvenciamérõk; függõónok; füldugók; füstjelzõ berendezések;
galván-akkumulátorok; galvánelemek; gázellenõrzõ készülékek;
hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangtechnikai be-
rendezések, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó ké-
szülékek; hegesztõelektródák; higróméterek, (lég)nedvességmé-
rõk; hodométerek (lépésszámlálók); homokórák; hõmérõk, nem
gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabá-
lyozó készülékek; hullámhosszmérõk; huzalkapcsolók (villamos-
ság); huzalok fémötvözetbõl (biztosítékhuzalok); idõregisztráló
készülékek; indikátorok, jelzõk (villamosság), indítókábelek mo-
torokhoz; induktorok, indukciós tekercsek (elektromosság); in-
tegrált áramkörök; inverterek, áramirányítók (elektromosság);
iránytûk; ívhegesztõ készülékek; ívvágó készülékek; jelzõcsen-
gõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok; kalibrálógyûrûk; kapa-
citásmérõk; kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elekt-
romos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; ki-
egyensúlyozó készülékek; kilométer-számlálók jármûvekhez;
koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos kommutátotok; kom-
parátorok; kompaszok (mérõmûszerek); kondenzátorok, elektro-
mos; konvertek, elektromos; köpenyek/burkolatok elektromos
kábelekhez, kromatográfok laboratóriumi használatra; lemágne-
sezõ készülékek manetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke
boxok (informatika); levélmérlegek; légsûrûségmérõk; lézerek,
nem gyógyászati használatra; libellák; vízmértékek; logarlécek;
magasságmérõk manométerek, mágneses huzalok, mágneses hu-
zalok; megafonok; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; met-
ronomok; ütemadók; mérlegek; mérõberendezések, mérõmûsze-
rek; mérõeszközök, mértékek; mérõkanalak, adagolókanalak,
mérõkészülékek-elektromos, mérõmûszerek, mérõónok; mérõru-
dak-mérõmûszerek; mikrofonok; mikroprocesszorok; modemek;
mûanyag-csomagolások hegesztésre szolgáló készülékek; nagy-
frekvenciás készülékek; nagyítók; lupék (optikai) napelemek; na-
vigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; nyomógombok
csengõkhöz; ohmmérõk; ón függõónokhoz; optikai kémlelõnyílá-
sok ajtókra; optikai letapogató egységek; optikai üvegszálak
(fényvezetõ szálak); pirométerek; planiméterek, területmérõk,
polariméterek, sarkítás mérõk; reduktorok; elektromos relék;
elektromos riasztók; savsûrûségmérõk akkumulátorokhoz; sebes-
ség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók; sótar-
talommérõk, spektrográfok; sugárzásmérõk; súlymérõkészülé-
kek és eszközök, súlyok, sûrûségmérõk, denziméterek; szextán-
sok (szögmérõk); szélmérõk, anemométerek; szferométerek (fe-
lületgörbület-mérõk); szigetelt rézhuzalok; szirénák; szivargyúj-
tók gépkocsikba; szonárok; hanglokátorok; szonométerek, rezgõ-
nyelves frekvenciamérõk; tahométerek; távmérõ mûszerek; tá-
volságmérõk teleméterek; telefonhallgatók; telefonhuzalok; tale-
fonkagylók; telefonkészülékek; termosztátok; termosztátok jár-
mûvekhez; tölcsérek hangszórókhoz; töltõkészülékek elektromos
elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; variométerek, vál-
toztatható induktivitású tekercsek; vezetékcsatlakozások, elekt-
romos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; ve-
zetõk, elektromos; vezérlõpult (elektromosság); villamos kábe-
lek; vízmérõk, hidrométerek; voltmérõk; vonalzók (mérõeszkö-
zök); zárok-elektromos, zseblámpaelemek; áram-egyenirányítók
(áramkör); megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk ne-
mesfémbõl, elektromos; összekötõ hüvelyek/karmantyúk; elekt-
romos kábelekhez.
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(210) M 05 02615 (220) 2005.08.09.
(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 oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02616 (220) 2005.08.09.
(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 oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02617 (220) 2005.08.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02618 (220) 2005.08.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(210) M 05 02619 (220) 2005.08.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02621 (220) 2005.08.09.
(731) Unitel City Informatika Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók; hanglemezek; automata elosztó berendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03408 (220) 2005.10.20.
(731) CAPITAL GOLDEN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Olaszországi származású ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03423 (220) 2005.10.24.
(731) FULLSPORT Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAVAZIN
(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.
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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 szoftve tervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03538 (220) 2005.11.04.
(731) GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó

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

Budapest

(546)

(511) 16 Szalvéták papírból.
21 Poharak, tányérok, parti- és dekortermékek papírból és mû-
anyagból.
43 Rendezvény- és vendéglátó-ipari szolgáltatások.

(210) M 05 03539 (220) 2005.11.04.
(731) Fehérné Németh Erika, Érd (HU); Fehér Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02761 (220) 2005.08.24.
(731) Gyurcsik László, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÜDE SZÍNFOLT
(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 05 03198 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 05 03070 (220) 2005.09.22.
(731) DIGITAL MEDIA Közép-Európai Kommunikációs Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 03476 (220) 2005.10.27.
(731) Hungarocrab Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Briós, kenyér, szendvicsek, zsemlék.

(210) M 05 02815 (220) 2005.08.31.
(731) Verhoeven Patrick Daniel, Budapest (HU)
(740) dr. Demkó Paszkál, Demkó & Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Xtra Snack
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások; gyorséttermek; kantinok, bü-

fék, étkezdék.

(210) M 05 02827 (220) 2005.08.31.
(731) XU’S TIAN LE Kft., Budapest (HU)

(541) MAX MIX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 05 03477 (220) 2005.10.27.
(731) FIVINVEST Kft., Budapest (HU)
(740) Csizmadia János, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sporttevékenységek.

(210) M 05 03478 (220) 2005.10.27.
(731) FIVINVEST Kft., Budapest (HU)
(740) Csizmadia János, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sporttevékenységek.

(210) M 05 03481 (220) 2005.10.27.
(731) dr. Kurilla Mária, Kercaszomor (HU);

Bogdány Lajos, Bajna (HU)

(546)

(511) 31 Élõ állatok.

(210) M 05 03482 (220) 2005.10.27.
(731) Bogdány Lajos, Bajna (HU);

dr. Kurilla Mária, Kercaszomor (HU)

(541) DIOSAS elsõ Magyar Andalúz Lótenyészet
(511) 31 Spanyolországból származó élõ lovak.

(210) M 05 03485 (220) 2005.10.27.
(731) „Magyar Vizsla Szövetség” Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Újság, nyomdaipari termékek, idõszakos kiadványok.

(210) M 05 03486 (220) 2005.10.27.
(731) SCANIMPEX Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AQUAVIT
(511) 11 Víz- és levegõmasszázs-rendszerek fürdõkádban használva

és szerelve.

(210) M 05 03487 (220) 2005.10.27.
(731) PRESS GT Kft., Budapest (HU)

(541) GYÓGYHÍR
(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.
38 Távközlés.

(210) M 05 03489 (220) 2005.10.27.
(731) Soós és Társa Kft., Szigetvár (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FRANCO & STEFANO
(511) 20 Bútorok.

(210) M 05 03490 (220) 2005.10.27.
(731) Babai Norbert, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 05 03359 (220) 2005.10.17.
(731) H & Y Well Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(210) M 05 03707 (220) 2005.11.18.
(731) Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt.,

Budapest (HU)

(541) infovadasz
(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 05 03222 (220) 2005.10.06.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készü-
lékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
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(210) M 05 03223 (220) 2005.10.06.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készü-
lékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 03224 (220) 2005.10.06.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készü-
lékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 03225 (220) 2005.10.06.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készü-
lékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 03154 (220) 2005.09.30.
(731) IZZYPAY Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi
tanácsadás, terhelõkártya-szolgáltatások.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, számítógépterminálok
közötti összeköttetések, telefonszolgáltatások, üzenetek küldése.

(210) M 05 03155 (220) 2005.09.30.
(731) METALOBOX Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(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.
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 03509 (220) 2005.11.02.
(731) MILLEMONDI Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Szeged (HU);

GONDOLA DUE Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Fábián Bernadette ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfogla-
lás szállodákban, kávéházak, panziók, szállodai szolgáltatások,
vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 05 03516 (220) 2005.11.03.
(731) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Túró.

(210) M 05 03676 (220) 2005.11.16.
(731) HAVI ’2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ambrus Péter, Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 05 03677 (220) 2005.11.16.
(731) Szabó János, Debrecen (HU)

(541) GIANNI SARTINI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03679 (220) 2005.11.16.
(731) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU);

DRINK HUNGÁRIA Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 05 03690 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-
tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); klisék.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyle-
tek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03691 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések.
16 Papír és papír cikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-
tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; esernyõk, napernyõk.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási
és konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonat-
tal); üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, játékkártyák; testnevelési és sportcik-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyle-
tek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás és raktározás.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03693 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések.
16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-
tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); klisék.
32 Alkoholmentes sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, va-
lamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények
italokhoz.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03697 (220) 2005.11.17.
(731) Hód Mezõgazda Részvénytársaság, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 03698 (220) 2005.11.17.
(731) Ámon Henriette, Budapest (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 03700 (220) 2005.11.17.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) MICROCLEAR
(511) 3 Készítmények az arc bõrének ápolására, nevezetesen arc-

tisztítók, arctisztító kendõk, lehúzócsíkok az arcra, arcápoló kré-
mek, zselék és tejek; szemkrémek, öregedésgátló krémek, zselék,
tejek és ápolószerek; hidratáló krémek, zselék, tejek; bõrhámlasz-
tó krémek, tejek, kendõk és maszkok; testápoló készítmények, ne-
vezetesen testápoló tejek, testápoló krémek, mosakodószerek;
kézkrémek és -tejek; lábkrémek és -tejek; készítmények akne ke-
zelésére, nevezetesen aknetisztítók, tonikok, pórusösszehúzók,
hidratálók, kendõk és zselék.

(210) M 05 03701 (220) 2005.11.17.
(731) Dõry Endre Vilmos, Budapest (HU)

(541) MOSOLYOGJ MAGYARORSZÁG
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 05 03335 (220) 2005.10.14.
(731) Laki Levente, Budaörs (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatá-
sok, fõként nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok
és közlések terjesztése bármilyen eszköz útján, bármilyen áru
vagy szolgáltatás tekintetében.
36 Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelõinek szolgáltatá-
sai, bérbeadási, értékbecslési, finanszírozási szolgáltatások, ta-
nácsadás ingatlanügyekben, pénzügyi ügyletek.
37 Építkezés, épületek építésével kapcsolatos szolgáltatások,
építési szolgáltatások kiegészítõ szolgáltatásai.

(210) M 05 03413 (220) 2005.10.21.
(731) Pannondrink és Millennium Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(210) M 05 03415 (220) 2005.10.21.
(731) Pannondrink és Millennium Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(210) M 05 02907 (220) 2005.09.08.
(731) PEARL NATURAL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, vizek és szénsavas vizek.
43 Vendéglátóipar.

(210) M 05 02909 (220) 2005.09.08.
(731) PIZZATORONY Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Betéti

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

(546)

(511) 43 Éttermek (étkezés); vendéglátóipar.

(210) M 05 02941 (220) 2005.09.09.
(731) F-FORMA Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, palacsinták, chipsek, tészták.

(210) M 05 02961 (220) 2005.09.12.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fehérjetartalmú tej, diétás kenyér, cukor gyógyászati célok-
ra, gyógyhatású édességek, diétás élelmiszerek gyógyászati cé-
lokra, diétás italok gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati
célokra, gyógyhatású italok, liszt gyógyászati célokra, ásványi ét-
rend-kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati célokra, tejliszt csecse-
mõk részére, diétás élelmiszer-készítmények gyógyászati célok-
ra, tejitalok gyógyászati használatra; élelmiszerek csecsemõk ré-
szére, különösen speciális, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsí-
tott bébiételek, vitaminkiegészítõk; gyógyszerészeti készítmé-
nyek; diétás anyagok gyógyászati használatra, elõírásos tejkeve-
rék csecsemõk részére, fagyasztott bébiételek, vitaminok és ét-
rend-kiegészítõk, proteintej.
29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lek-
várok, tejes termék, tejes termékek gyümölccsel, tejes termékek
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssalá-
ták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartó-
sított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõzött
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyü-
mölcssûrítmények, zöldségsûrítmények, vaj, vajkrém, cukomáz-
zal bevont gyümölcsök, gyümölcsszirom (chips), gyümölcshús,
kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukor-
ral bevont diók, tészta, makaróni, spagetti, liszt, gabonafélék, pi-
káns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú ita-
lok, csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás
gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú
termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyü-
mölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudin-
gok, sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, sütemény-
tészta, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalács-
kák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, tö-
rökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jég-
krémporok, jégkrém, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabona-
szeletek.
32 Sárgarépa alapú italok, sárgarépa alapú természetes sûrû ita-
lok, alkoholmentes italok, ivólevek, italok, nevezetesen gyü-
mölcslevek, zöldséglevek, sûrû gyümölcslevek, sûrû zöldségle-
vek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl ké-
szült levek, gyümölcs-zöldséglevek, paradicsomlevek, répale-
vek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek,
gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcs-
zöldségitalok, szörpök, nektárok, izotóniás italok, vitaminozott
italok, ásványi anyagokkal dúsított italok, italporok, porok italok

készítéséhez, tabletták italok készítéséhez, szörpök italokhoz,
asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcs-
kivonatok, zöldségkivonatok, alkoholmentes koktélok, gyü-
mölcshúst tartalmazó italok, gyümölcshúst tartalmazó ivólevek,
tejsavós italok, ivólevek gyümölcsdarabokkal, vitaminokkal dú-
sított ivólevek.

(210) M 05 02962 (220) 2005.09.12.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fehérjetartalmú tej, diétás kenyér, cukor gyógyászati célok-
ra, gyógyhatású édességek, diétás élelmiszerek gyógyászati cé-
lokra, diétás italok gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati
célokra, gyógyhatású italok, liszt gyógyászati célokra, ásványi ét-
rend-kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati célokra, tejliszt csecse-
mõk részére, diétás élelmiszer-készítmények gyógyászati célok-
ra, tejitalok gyógyászati használatra; élelmiszerek csecsemõk ré-
szére, különösen speciális, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsí-
tott bébiételek, vitaminkiegészítõk; gyógyszerészeti készítmé-
nyek; diétás anyagok gyógyászati használatra, elõírásos tejkeve-
rék csecsemõk részére, fagyasztott bébiételek, vitaminok és ét-
rend-kiegészítõk, proteintej.
29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lek-
várok, tejes termék, tejes termékek gyümölccsel, tejes termékek
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssalá-
ták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartó-
sított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõzött
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyü-
mölcssûrítmények, zöldségsûrítmények, vaj, vajkrém, cukomáz-
zal bevont gyümölcsök, gyümölcsszirom (chips), gyümölcshús,
kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukor-
ral bevont diók, tészta, makaróni, spagetti, liszt, gabonafélék, pi-
káns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú ita-
lok, csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás
gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú
termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyü-
mölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudin-
gok, sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, sütemény-
tészta, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalács-
kák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, tö-
rökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jég-
krémporok, jégkrém, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabona-
szeletek.
32 Sárgarépa alapú italok, sárgarépa alapú természetes sûrû ita-
lok, alkoholmentes italok, ivólevek, italok, nevezetesen gyü-
mölcslevek, zöldséglevek, sûrû gyümölcslevek, sûrû zöldségle-
vek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl ké-
szült levek, gyümölcs-, zöldséglevek, paradicsomlevek, répale-
vek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek,
gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcs-,
zöldségitalok, szörpök, nektárok, izotóniás italok, vitaminozott
italok, ásványi anyagokkal dúsított italok, italporok, porok italok
készítéséhez, tabletták italok készítéséhez, szörpök italokhoz,
asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcs-
kivonatok, zöldségkivonatok, alkoholmentes koktélok, gyü-
mölcshúst tartalmazó italok, gyümölcshúst tartalmazó ivólevek,
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tejsavós ialok, ivólevek gyümölcsdarabokkal, vitaminokkal dúsí-
tott ivólevek.

(210) M 05 02982 (220) 2005.09.13.
(731) Fehérné Németh Erika, Érd (HU); Fehér Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02983 (220) 2005.09.13.
(731) Fehérné Németh Erika, Érd (HU); Fehér Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 03036 (220) 2005.09.20.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

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

lok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 05 03037 (220) 2005.09.20.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

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

lok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 05 03038 (220) 2005.09.20.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(541) W O R L D W A T E R B A R
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 05 03039 (220) 2005.09.20.
(731) ERSANTEX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; farmernadrág nõi és fér-
fi; farmerdzseki; nõi, férfi és gyerek farmernadrág, sztreccsnad-
rág; farmerszoknya.

(210) M 05 03041 (220) 2005.09.20.
(731) Saint-Gobain Weber Terranova Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) dr. Soós Gábor, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 22 Zsákok ömlesztett áru szállítására és tárolására.

(210) M 05 03042 (220) 2005.10.26.
(731) WILKER KERESKEDELMI Kft., Vác (HU)
(740) Szerepi Csilla, Zichy

(546)

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

(210) M 05 03043 (220) 2005.09.20.
(731) Hajdú Péter, Budapest (HU)

(541) NÉVSHOWR
(511) 35 Reklámozás.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység; színházi, te-
levíziós, rádiós show-mûsor, szórakoztató esemény.

(210) M 05 03044 (220) 2005.09.20.
(731) Képcsarnok Képzõmûvészeti Alkotásokat és Iparmûvészeti

Termékeket Forgalmazó Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 05 03047 (220) 2005.10.04.
(731) CANASWISS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Tisztító-, zsírtalanítóanyag.

(210) M 05 03048 (220) 2005.09.20.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), New York, New York (US)
(300) 78/606737 2005.04.12. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra elhízás,
cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbetegedé-
sek, központi idegrendszeri megbetegedések és rendellenességek,
szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladást okozó be-
tegségek, légzõszervi és fertõzõ betegségek, autoimmun-betegsé-
gek, szervátültetés kilökõdés kezelésére és megelõzésére; gyógy-
szerészeti készítmények, nevezetesen antibiotikumok, gombael-
lenes szerek, vírusölõ és immunválaszt csökkentõ szerek; szív-
frekvencia és képi kontrasztanyag fokozására használatos diag-
nosztikai gyógyszerkészítmények.
16 Nyomdaipari termékek, nevezetesen hepatitisz B témájú
brosúrák, cégjelzések és cégkártyák.
41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen órák, szemináriumok,
konferenciák vagy mûhelyek vezetése a hepatitisz B területén.

(210) M 05 03049 (220) 2005.09.20.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények, fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-
tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó készítmények;
szappanok, kézmosó szerek; fényesítõ és tisztítókészítményekkel
és anyagokkal impregnált kendõk.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; készítmé-
nyek férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidsze-
rek; germicidszerek; baktériumirtó szerek; parazitairtó szerek; al-

gicidek; rovarirtó; gyomirtó szerek; dezodorok személyi célokra
használtak kivételével; légfrissítõ készítmények; rovarûzõ sze-
rek.

21 Nem elektromos készülékek és anyagok tisztítási célokra;
fényesítõ-, tisztító- és portalanítókendõk; impregnált kendõk tisz-
títási, portalanító és fényesítõ célokra; adagoló készülékek; kefék;
lapkák súrolási vagy tisztítási célokra; szivacsok és felmosók.

(210) M 05 03050 (220) 2005.09.20.
(731) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DAILY WHITE
(511) 3 Fogápoló szerek; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tar-

talmazó szájvizek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett-
készítmények.

(210) M 05 02785 (220) 2005.08.26.
(731) EASTRAY Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (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.
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 05 02786 (220) 2005.08.26.
(731) Splady Kereskedelmi Kft., Budapest (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.

(210) M 05 03114 (220) 2005.09.27.
(731) Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés, jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 03171 (220) 2005.10.03.
(731) Creative Partners Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Edények, hõszigetelt tartályok, ivóedény, konyhai eszkö-
zök, söröskorsó, üvegtartályok.

(210) M 05 03175 (220) 2005.10.03.
(731) INTERESTATE Ingatlanforgalmazási és Befektetési

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bõgõs Péter, Nyíregyháza

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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 05 03177 (220) 2005.10.03.
(731) PB Invest Kft., Debrecen (HU)

(541) CIVIS INDUSTRY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 05 03178 (220) 2005.10.03.
(731) DRASKOVICS Kft., Nagykanizsa (HU)

(546)

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

(210) M 05 03181 (220) 2005.10.03.
(731) Gloss Kommunikációs Tanácsadó Kft., Egerszalók (HU)

(546)

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

(210) M 05 03182 (220) 2005.10.03.
(731) Global Riport Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Noszvaj (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(541) MOTORIPORT
(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 02804 (220) 2005.04.15.
(731) Kovács és Szalay Sütõipari Kft., Dunakeszi (HU)

(541) futárpék
(511) 39 Áruszállítás.

43 Élelmezési szolgáltatások.

(210) M 05 03927 (220) 2005.12.09.
(731) Gyõri Likõripari Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 03930 (220) 2005.12.09.
(731) Gyõri Likõripari Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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(554)

(511) 33 Barackpálinkák.

(210) M 06 00042 (220) 2006.01.05.
(731) Sugár Virág, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 5LEG
(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 06 00043 (220) 2006.01.05.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM. BÍZOM BENNED.
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.
35 Reklámozás.

(210) M 06 00044 (220) 2006.01.05.
(731) Sanofi-Aventis Zrt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógy-
hatású készítmények.

(210) M 06 00045 (220) 2006.01.05.
(731) IMMOBILIA ZRt., Budapest (HU)

(541) FASHION GUIDE
(511) 35 Reklám; reklámanyagok terjesztése.

36 Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(210) M 06 00046 (220) 2006.01.05.
(731) IMMOBILIA ZRt., Budapest (HU)

(541) HIGH-END
(511) 35 Reklám; reklám anyagok terjesztése.

36 Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(210) M 06 00047 (220) 2006.01.05.
(731) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, tojások;
tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; salátaöntetek; kon-
zervek.

(210) M 06 00049 (220) 2006.01.05.
(731) Forplex GmbH Inc., Panama 5 (PA)
(740) Borbély Ferenc György, Kalocsa

(541) Forplex Invest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03770 (220) 2005.11.28.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(541) LA FIESTA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(210) M 05 03771 (220) 2005.11.28.
(731) Liptákné Jámbor Ottília Szilvia, Szeged (HU)
(740) dr. Gyõry András ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 06 00368 (220) 2006.02.03.
(731) NATUREL STONE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(210) M 06 00374 (220) 2006.02.03.
(731) Békéscsabai Regionális Képzõ Központ, Békéscsaba (HU)

(546)

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

(210) M 06 00379 (220) 2006.02.03.
(731) WIX-FILTRON Sp. z o.o., Gosty (PL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Szûrõanyagok.
7 Szûrõk motorokhoz, gépekhez és egyéb berendezésekhez.
16 Szûrõpapír.

(210) M 06 00382 (220) 2006.02.03.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
(740) dr. Silling Ákos, Piliscsév

(541) TÜSKE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

(210) M 06 00384 (220) 2006.02.03.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
(740) dr. Silling Ákos, Piliscsév

(541) YASSNAYA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

(210) M 06 00385 (220) 2006.02.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

(210) M 06 00386 (220) 2006.02.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek; op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai

készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és produkáló berendezé-
sek, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó
berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógép-
programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezé-
sekhez.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, hitelügyletek.
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; adatfeldolgozás, számítógépes ta-
nácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés,
programozás, programkészítés, számítógép üzemeltetése megbí-
zásszerûen, adatfeldolgozó berendezések bérbeadása.

(210) M 05 03933 (220) 2005.12.12.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 03934 (220) 2005.12.12.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 03935 (220) 2005.12.12.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 03936 (220) 2005.12.12.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

gyák.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 05 03937 (220) 2005.12.12.
(731) Állami Nyomda Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Nyomdafesték; nyomdai pépek; tonerpatronok (töltve)
nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.
40 Nyomdai szolgáltatások.

(210) M 05 03938 (220) 2006.01.13.
(731) ARMAMENTA Szolgáltató Betéti Társaság, Karcag (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.

(210) M 05 03940 (220) 2005.12.12.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújságok,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabdidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rá-
dió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, ren-
dezése.

(210) M 05 03941 (220) 2005.12.12.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújságok,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabdidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rá-
dió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, ren-
dezése.

(210) M 05 03942 (220) 2005.12.12.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirde-
tés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rá-
dió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, ren-
dezése.

(210) M 05 03944 (220) 2005.12.12.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(546)
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(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.

(210) M 05 03945 (220) 2005.12.12.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa diszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.

(210) M 05 03946 (220) 2005.12.12.
(731) Wei Guang, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03960 (220) 2005.12.13.
(731) RIDENDO Kft., Budapest (HU)

(541) HEPI ENDRE
(511) 35 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; médiate-

vékenység.
41 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 05 03961 (220) 2005.12.13.
(731) NECK Számítástechnikai Kft., Budaörs (HU)

(541) NECK.HU
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés.

(210) M 05 03962 (220) 2005.12.13.
(731) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Folyóiratok, könyvek; nyomtatott publikációk; újságok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

38 Elektronikus levelezés, e-mail; rádióadás; információk, hí-
rek, tudósítások, cikkek, képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével.

(210) M 05 03963 (220) 2005.12.13.
(731) UNIKULTUR 2000 Kft., Miskolc (HU)

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

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

(210) M 05 03964 (220) 2005.12.13.
(731) UNIKULTUR 2000 Kft., Miskolc (HU)

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

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

(210) M 05 03966 (220) 2005.12.13.
(731) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 29 Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák, szalonnák.

(210) M 05 03967 (220) 2005.12.13.
(731) Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Plesovszki Dóra, Plesovszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Aprósütemények (cukrászat), bonbonok, briósok, cukrásza-
ti termékek, csokoládé alapú italok, édességek, ételek (liszt ala-
pú), fagylaltok, gyümölcstorták, italok (csokoládé alapú), italok
(kávé alapú), kakaó alapú italok, palacsinták, pudingok, sütemé-
nyek, szendvicsek, torták.
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32 Alkoholmentes italok, italok (nem alkoholos), italok (savó
alapú), szeszmentes italok.
33 Koktélok.
35 Közönségszolgálat.
42 Kávéház és vendéglõ.

(210) M 05 03968 (220) 2005.12.13.
(731) Jávor Zoltán, Remeteszõlõs (HU)

(546)

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

(210) M 05 03969 (220) 2005.12.13.
(731) Flex-Seal Couplings Limited, Wombwell, Barnsley (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Illesztékek szennyvízelvezetõ csövek, csatornacsövek, ve-
gyi és alacsony nyomású alkalmazások összekapcsolására és javí-
tására; elosztó illesztékek különbözõ méretû csövek összekapcso-
lására; nyeregcsatlakozó leágazó csövek fõcsõhálózathoz kap-
csolásához; T-idomok csövek illesztéséhez; könyökcsövek csö-
vek illesztéséhez; fémgyûrûk és hengerbélések csövek összeil-
lesztéséhez; peremek, szigetelõgyûrûk és csõvég fedõ sapkák csö-
vekhez; a fenti termékek teljes mértékben vagy nagyrészt polivi-
nilkloridból, vagy hõre lágyuló mûanyagból vagy más szinteti-
kus, gumiszerû anyagból, vagy nitrilgumiból.

(210) M 06 00050 (220) 2006.01.05.
(731) Accor Services Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Mészöly Mónika, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi tanácsadás.

(210) M 06 00051 (220) 2006.01.05.
(731) Forplex GmbH Inc., Panama 5 (PA)
(740) Borbély Ferenc György, Kalocsa

(541) Laslo Truck
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00052 (220) 2006.01.05.
(731) Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STAR SZO
(511) 16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képre-

gények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott pub-
likációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szóra-
koztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.

(210) M 06 00053 (220) 2006.01.05.
(731) Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 4 KERÉK
(511) 16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képre-

gények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott pub-
likációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szóra-
koztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.

(210) M 06 00054 (220) 2006.01.05.
(731) Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STAR CERUZA
(511) 16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képre-

gények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott pub-
likációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szóra-
koztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.

(210) M 06 00056 (220) 2006.01.05.
(731) CENTER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(210) M 05 03858 (220) 2005.12.05.
(731) Takács Zoltán, Debrecen (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 06 00083 (220) 2006.01.10.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00084 (220) 2006.01.10.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00085 (220) 2006.01.10.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(541) St. Kiraly
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok.

(210) M 06 00086 (220) 2006.01.10.
(731) Agriacomputer Kft., Eger (HU)

(541) Playsafe Monitoring
(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; adatfeldolgozó készülékek.

(210) M 06 00090 (220) 2006.01.10.
(731) POMPASIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, alsónemûk, alsószoknyák, bodyk.

(210) M 06 00091 (220) 2006.01.10.
(731) TÓTH-HÚS Húsipari és Kereskedelmi Kft., Pókaszepetk (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Szepetki
(511) 29 Hús, húskészítmények, hentesáruk, így felvágottak, sonkák,

kolbászok, szalámik, virsli, hús, húskészítmény, konzervek.

(210) M 06 00298 (220) 2006.01.31.
(731) Jávori Sarolta, Budapest (HU); dr. Szabó Anikó, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Éva Anna ügyvéd, 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 05 03783 (220) 2005.11.29.
(731) Big-Leo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 05 03784 (220) 2005.11.29.
(731) dr. Józsa Miklósné, Szombathely (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) KLEOPATRA
(511) 31 Élõ növény, növényi szaporítóanyag, vágott növény díszí-

tésre.

(210) M 05 03785 (220) 2005.11.29.
(731) Zebra fess Festék és Vegyiáru Kereskedelmi Kft.,

Szombathely (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, valamint árubemutatás és a bemutatott áruk értékesítése.

(210) M 05 03786 (220) 2005.11.29.
(731) Kai Jie Kft., Budapest (HU)

(546)
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(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 03787 (220) 2005.11.29.
(731) MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

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

(210) M 05 03788 (220) 2005.11.29.
(731) MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

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

(210) M 05 03789 (220) 2005.11.29.
(731) MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

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

(210) M 05 03790 (220) 2005.11.29.
(731) MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

(541) ISOFLEX
(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.
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.

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

(210) M 06 00393 (220) 2006.02.06.
(731) Vargáné Takács Timea, Szigetújfalu (HU)

(541) Barones
(511) 25 Alsónadrágok, alsónadrágok (rövid, feszes), alsónemûk, al-

sónemûk (alsóruházat), cipõk (futball), cipõk strandoláshoz, egy-
ujjas kesztyûk, ellenzõs sapkák, fehérnemûk, felsõruházati cik-
kek, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõru-
hák, fürdõsapkák, harisnyakötõk, harisnyanadrágok, harisnyák,
házi köntösök, ingblúzok, ingek, kabátok, kerek sapkák, kesztyûk
(ruházat), kezeslábasok (ruhanemûk), készruhák, kosztümök,
kötszövött áruk, lábbelik (sport), mellények, melltartók, melltar-
tós kombinék, nadrágok, overall (ruhanemû), öltözékek vizisíe-
léshez, pizsamák, pulóverek, ruhanemûk, ruhanemûk (alsó), sap-
kák, sálak, strandruhák, szoknyák, trikók, zoknik.

(210) M 06 00394 (220) 2006.02.06.
(731) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)
(740) dr. Wagnerné dr. Farkas Ilona, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

(210) M 06 00395 (220) 2006.02.06.
(731) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)
(740) dr. Wagnerné dr. Farkas Ilona, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 06 00396 (220) 2006.02.27.
(731) KITE Mezõgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Nádudvar (HU)

(541) PALLOS
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termék.
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(210) M 06 00397 (220) 2006.02.06.
(731) GAZDÁLKODÁS Kereskedelmi Közkereseti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rózsavölgyi Ágnes ügyvéd, Budapest

(541) ROBI tabletta
(511) 5 Ebek fogyasztására elõállított nyomelem- és vitaminkészít-

mények.

(210) M 06 00398 (220) 2006.02.06.
(731) Easton Sports, Inc., Van Nuys (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) EASTON
(511) 25 Ruházati cikkek és lábbelik sport- és szabadidõs célokra, ne-

vezetesen dzsekik, trikók, pólók, ingek, nadrágok, sapkák, kesz-
tyûk és csuklószorítók.

(210) M 06 00400 (220) 2006.02.06.
(731) Zhou Di, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 06 00401 (220) 2006.02.06.
(731) Bombera Gábor, Budapest (HU)

(541) SZERENCSESÜTI
(511) 41 Szerencsejáték.

(210) M 06 00309 (220) 2006.01.31.
(731) Ócsa Város Önkormányzata, Ócsa (HU)
(740) Tresó Károly, Ócsa

(541) ALFÖLD KAPUJA
(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 06 00310 (220) 2006.01.31.
(731) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(300) 05/00509 2005.09.01. BW
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) RED BULL
(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, étkezési só, mustár; ecet, fûszeres mártások, saláta-
öntetek; fûszerek; jég; kávé-, tea-, kakaó- és csokoládéitalok; je-
ges tea; kávé- és kakaókészítmények alkoholtartalmú és alkohol-
mentes italok készítéséhez; gabonafélék emberi fogyasztásra, be-
leértve zabpelyhet és egyéb gabonapelyheket; ételízesítõk; cuk-
rászsütemények, édességek, gyümölcsös gumicukrok, csokoládé,
csokoládékészítmények, likõrrel töltött pralinék; alkoholtartalmú
csokoládékeverékek; rágógumik; gyümölcs- és müzliszeletek.

(210) M 06 00565 (220) 2006.02.17.
(731) Kócsi Gábor 40%, Kaposvár (HU);

Kócsi József 30%, Kaposvár (HU);
Kócsi Józsefné 30%, Kaposvár (HU)

(546)

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

(210) M 05 04126 (220) 2005.12.22.
(731) Hajas Veronika Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; fényképészet; fordítószolgáltatások; klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; színházi produkci-
ók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szövegek ki-
adása (nem reklámcélú); múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások); oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; video-
filmgyártás; zene összeállítása; élõ elõadások bemutatása; üdülõ-
táborok szolgáltatásai; különbözõ (tánc-, videó-, mozgás-, zene-,
építészet-, képzõ- és ipar-) mûvészeti ágak együttdolgozásának,
közös alkotómûhelyének szervezése, lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú installációk szervezése, lebonyolítása; perfor-
mance-ok szervezése, bemutatása; kísérleti alkotómûhelyek kö-
lönbözõ mûvészeti ágak együttmûködésére; interaktív színházi
produkciók létrehozása, bemutatása; videomûvészet; mûvészeti
workshopok szervezése, lebonyolítása.

(210) M 05 04133 (220) 2005.12.23.
(731) VÁCLAV HRBEK - BODY HF, Praha 4-Chodov (CZ)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Hátizsákok, válltáskák, övtáskák, pénztárcák, „teve” tás-
kák, zsákok hegymászóknak; továbbá táskák vásárláshoz és
egyéb a 18. áruosztályba tartozó célokra.
24 Hálózsákok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik.
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(210) M 05 04136 (220) 2005.12.22.
(731) Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MR.NILS
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés

különösen utaskísérés és utasszállítás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 04137 (220) 2005.12.23.
(731) HUMANOID Kft., Csongrád (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 04141 (220) 2005.12.23.
(731) Aquila’91 Ipari, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Cukrászsütemény, fagylaltok; parfé, bonbon, szendvics,
eszpresszókávé, sûrû cukorban eltett gyümölcs.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás, cukrászdai és eszp-
resszói szolgáltatás.

(210) M 05 04157 (220) 2005.12.27.
(731) VOC-KER Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk, cipõfelsõrészek, cipõsarkak, talpak lábbelikhez, ci-
põtalpbetétek, cipõvasalások, facipõk, futballcipõk, fürdõpapu-
csok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, sárcipõk, síbakancsok, síci-
põk, sportcipõk, szandálok, tornacipõk, ruházati cikkek és kalap-
áruk.

(210) M 05 04158 (220) 2005.12.27.
(731) VOC-KER Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk, cipõfelsõrészek, cipõsarkak, talpak lábbelikhez, ci-
põtalpbetétek, cipõvasalások, facipõk, futballcipõk, fürdõpapu-
csok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, sárcipõk, síbakancsok, síci-
põk, sportcipõk, szandálok, tornacipõk, ruházati cikkek és kalap-
áruk.

(210) M 05 04160 (220) 2005.12.27.
(731) Juhász Ákos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(210) M 05 04161 (220) 2005.12.27.
(731) San Diego Fishmann Kft., Budapest (HU)

(541) Tulip
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 04163 (220) 2005.12.27.
(731) EMAPOT TEAM Kft., Budapest (HU)
(740) Kövesd Andrea, Nagykovácsi

(546)

(511) 7 Emelõ és anyagmozgató gépek gyártására, egyéb általános
rendeltetésû berendezések gyártása és egyéb szállítási tevékeny-
ség, rakománykezelés, szakmai tervezési tanácsadás.

(210) M 05 04167 (220) 2005.12.27.
(731) Bacardi & Company Limited, liechtensteini cég, Vaduz (LI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

(210) M 06 00210 (220) 2006.01.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00211 (220) 2006.01.23.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00213 (220) 2006.01.23.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00217 (220) 2006.01.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00218 (220) 2006.01.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00219 (220) 2006.01.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00220 (220) 2006.01.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00221 (220) 2006.01.23.
(731) EUROSHOW Kft., Budapest (HU)
(740) Petõ Zsolt, Dunaújváros

(541) FÉNYEK ESTÉLYE
(511) 41 Bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).

(210) M 06 00223 (220) 2006.01.23.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen szájon át szed-
hetõ fogamzásgátló készítmények.

(210) M 06 00226 (220) 2006.01.23.
(731) General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) XLR
(511) 12 Gépjármûvek és azok alkatrészei.

(210) M 06 00231 (220) 2006.01.24.
(731) Hungaro Style Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) TONY2
(511) 25 Alsóruházati cikkek, alsónemûk, cipõk, csizmák, egyenru-

hák, ellenzõs sapkák, fehérnemûk, felsõruházati cikkek, haris-
nyák, ingek, kabátok, kalapok, kesztyûk, készruhák különbözõ
célra, kosztümök, kötszövött áruk, lábbelik, magasszárú cipõk,
mellények, nadrágok, nadrágtartók, nõi blúzok, nõi ruhák, nyak-
kendõk, nyaksálak, övek, pólók, pulóverek, ruhanemûk, sapkák,
szoknyák, sportcipõk, sportruhák, szvetterek, trikók, zakók, zok-
nik, zubbonyok.

(210) M 06 00235 (220) 2006.01.24.
(731) MEDIA MARKET SERVICE Bt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 30 Cukrászati termékek; péksütemények és cukrászsütemé-
nyek, fagylaltok, parfék, cukrászati termékek és ezek kereskedel-
me.

(210) M 06 00239 (220) 2006.01.24.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kakaó, kakaóitalok tejjel; kakaótermékek, kakaó alapú ita-
lok, kakaós szeletek, illóolajoktól különbözõ ízesítõk italokhoz,
kekszek, kakaós vagy csokoládéba mártott kekszek, sütemények,
kakaós vagy csokoládés sütemények, ehetõ tortadíszek, sütemé-
nyekhez való illlóolajoktól különbözõ ételízesítõk, nevezetesen
kakaó vagy csokoládé, ételédesítõ szerek, karamellek, csokoládé,
csokoládéital tejjel, csokoládé alapú italok, kávé, pótkávé, kávés
italok tejjel, kávéízesítõk, kávépótlónak használt növényi készít-
mények, kávé alapú italok, karacsonyfa-díszítõ cukrászsütemé-
nyek, kekszek, kakaó vagy csokoládé ízû sodók, halva, méz, ke-
vert csokoládébevonat, kukoricapelyhek, cukrászati kakaó vagy
csokoládébevonat, csokoládészirup, kakaó szirup, kakaó és ka-
kaópor, különösen instant por, kakaót tartalmazó por alakú italok,
kakaó és csokoládéitalok, csokoládé és csokoládétermékek, külö-
nösen csokoládészeletek és táblás csokoládé, beleértve gyümölcs,
illetve fruktóz tartalmú csokoládés szeleteket és táblás csokoládé-
kat, csokoládé keverékek és csokoládé mázak, sütemények és pra-
linék, csokoládéba mártott ostyák, különösen nápolyik és nápolyi
pranilék, csokoládéba mártott cukorka, csokoládéba mártott
dió/mogyoró, csokoládédesszertek, kakaós desszertek, kakaó,
csokoládé, diós/mogyorós és nugátkrémek, élelmiszer-ízesítõ
szerek és fûszerek, különösen italízesítõk, tejes kávéitalok, kaka-
ós és csokoládéitalok, kakaótermékek, nevezetesen csokoládéke-
verékek és csokoládés bevonatok, kakaós mázak, csokoládémá-
zak, kakaóval vagy csokoládéval töltött édességek, kakaóval vagy
csokoládéval töltött cukorkák, kakaóval vagy csokoládéval töltött
pralinék, gyümölcsös csokoládészeletek, kakaóval vagy csokolá-
déval töltött édes sütemények, kakaós vagy csokoládés müzlisze-
letek, kakaós vagy csokoládés müzli, mirelit joghurtok, fagylalt,
fagylaltporok, gyümölcszselék, ízesítõk, pudingok, rágógumik
nem gyógyszerészeti célokra, gyümölcsfagylalt, tea, tea alapú
italok.

(210) M 06 00240 (220) 2006.01.24.
(731) International Youth Hostel Federation, Welwyn Garden City,

Hertfordshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, nyomtatott kiadványok; könyvek, úti-
könyvek, térképek, tagsági kártyák.
42 Átmeneti szállás nyújtása; vendéglátó-szolgáltatás; konfe-
renciafelszerelés bitosítása; a fenti szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó szolgáltatások.

(210) M 06 00241 (220) 2006.01.24.
(731) International Youth Hostel Federation, Welwyn Garden City,

Hertfordshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, nyomtatott kiadványok; könyvek, úti-
könyvek, térképek, tagsági kártyák.
42 Átmeneti szállás nyújtása; vendéglátó-szolgáltatás; konfe-
renciafelszerelés biztosítása; a fenti szolgáltatások megrendelésé-
re vonatkozó szolgáltatások.

(210) M 06 00096 (220) 2006.01.11.
(731) arot ker Kft., Gyõr (HU); MSZ MÖBEL Kft., Helvecia (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek fából, fûzfavesszõbõl, nádból, gyé-
kénybõl, szaruból, csontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrá-
ból, gyöngyházból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból
készült termékek, melyek nem tartoznak más osztályba.
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(210) M 05 04173 (220) 2005.12.28.
(731) Planeta S.r.l., Menfi (Agrigento) (IT)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) SANTA CECILIA
(511) 33 Szeszes italok (sörök kivételével).

(210) M 05 04191 (220) 2005.12.30.
(731) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NIVEA–ÉREZHETÕEN GYÖNYÖRÛ HAJ
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények, hajtisztító, hajápoló és

hajdíszítõ készítmények.

(210) M 06 00099 (220) 2006.01.11.
(731) intimpHarma Kft., Erk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; nõgyógyászati,
higiéniai készítmények.
10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és mûszerek; nõ-
gyógyászati, higiéniai készülékek, eszközök, és tartozékaik.
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászati, higiéniai és szépség-
ápolási szolgáltatások emberek részére; nõgyógyászati, higiéniai
szolgáltatások.

(210) M 06 00102 (220) 2006.01.11.
(731) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam

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

Budapest
(541) STEDIVAZE
(511) 5 Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkon-

tinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ beteg-
ségek, autoimmun-betegségek kezelésére, szervátültetés utáni ki-
lökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógy-
szerkészítmények.

(210) M 06 00103 (220) 2006.01.11.
(731) Bock Attila, Kisapáti (HU)

(541) Márió a harmonikás
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

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

(210) M 06 00104 (220) 2006.01.11.
(731) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam

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

Budapest

(541) ENVASCEND
(511) 5 Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkon-

tinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ beteg-
ségek, autoimmun-betegségek kezelésére, szervátültetés utáni ki-
lökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógy-
szerkészítmények.

(210) M 06 00105 (220) 2006.01.11.
(731) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam

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

Budapest

(541) ABLAVAR
(511) 5 Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkon-

tinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ beteg-
ségek, autoimmun-betegségek kezelésére, szervátültetés utáni ki-
lökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógy-
szerkészítmények.

(210) M 06 00663 (220) 2006.02.24.
(731) SETTE NANI Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(541) DR.PUNTO ROSSO
(511) 25 Csizmák, cipõk, papucsok, szandálok.

(210) M 06 00159 (220) 2006.01.18.
(731) BONDUELLE Nagykörös Kft., Nagykõrös (HU)

(546)

(511) 29 Konzervtermékek; morzsolt csemegekukorica, vákuumzá-
rású; tartósított zöldségek; zöldségkonzervek.

(210) M 06 00162 (220) 2006.01.18.
(731) PHOTEL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szekszárd (HU)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) Photel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00164 (220) 2006.01.18.
(731) Erdélyi Zoltán, 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 mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályba.

(210) M 06 00165 (220) 2006.01.18.
(731) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(541) PIRAL
(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.

(210) M 06 00167 (220) 2006.01.18.
(731) PLANE-TICK Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bevásárlótáskák; Bõröndök, kézitáskák; erszények, pénz-
tárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kézitás-
kák; oldaltáskák, tarisznyák; kulcstartók; strandtáskák.
25 Nõi, férfi, gyermek alsó- és felsõruházat; táskák; cipõk; cse-
csemõkelengyék; fürdõnadrágok, fürdõruhák, fürdõköpenyek;
kötöttáruk; melegítõk, szvetterek; övek; pizsamák; sapkák, sálak;
öltözékkiegészítõk.

(210) M 06 00169 (220) 2006.01.18.
(731) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit Ügyvédi

Iroda, Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 35 Könyvvizsgálat.
42 Jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00170 (220) 2006.01.18.
(731) NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

(210) M 06 00171 (220) 2006.01.18.
(731) Hallward Trading Corp., Tortola (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 00172 (220) 2006.01.18.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ELASTOSILK
(511) 3 Szappanok; tisztítószerek; illatszerek; illóolajok; dezodo-

rok és izzadásgátlók; hajápolási készítmények; hajszínezõk, haj-
festékek, hajvizek, hajhullámosító készítmények, samponok, haj-
ápoló balzsamok, hajpermetek, hajporok, hajápolók, hajlakkok,
hajformázó habok, hajfények, hajformázó zselék, hajnedvesítõk,
hajápoló folyadékok, hajmegõrzõ kezelések, hajszárító kezelé-
sek, hajolajak, hajszeszek, hajkrémek, fürdõ és/vagy zuhanyozó-
készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettké-
szítmények; bõrápolási szerek; kozmetikumok; elõnedvesített
vagy impregnált tisztítólapok, kendõk vagy törlõk.

(210) M 06 00173 (220) 2006.01.18.
(731) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei szerint

mûködõ vállalat), Baoding, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
tehergépkocsik; automobilok; teherkocsik; sportautók; személy-
gépkocsik; mobile lakóbuszok; hajtószerkezetek szárazföldi köz-
lekedési eszközökhöz; bútorhuzat gépjármûvekhez; gumiabron-
csok gépjármûvek kerekeihez.

(210) M 06 00174 (220) 2006.01.18.
(731) Asiana Airlines, Inc., Kangseo-Ku, Seoul (KR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; utazásszervezés; utasszállítás; személyszállítás;
repülõgéplízing; légi szállítási ügynökség; légi szállítás; teher-
szállítás; utaskísérés; utazás-elõjegyzés; helyelõjegyzés; árurako-
mány szállítmányozása és szállítása; autóbérlés; szárazföldi és lé-
gi teherszállítás; teheráru berakodási és kirakodási szolgáltatás;
konténerbérlési szolgáltatás.

(210) M 05 03837 (220) 2005.12.01.
(731) Brave Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sztókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó, rögzítõ készülékek.

(210) M 05 03841 (220) 2005.12.02.
(731) SOLE Hungária Rt., Szeged (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek, sajtok.

(210) M 05 03848 (220) 2005.12.02.
(731) Cellum B.V., Vreeland (NL)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
mobiltelefonok és mobil kommunikációs rendszerek alkotóele-
mei, SIM-kártyák, memóriák; digitális aláírás elõállításához, ke-
zeléséhez, ellenõrzéséhez szükséges eszközök; titkosítás elõállí-
tásához, kezeléséhez, dekódolásához szükséges digitális eszkö-
zök.

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; mobil kereskedelmi szolgáltatások, különösen mobiltele-
fon-használaton keresztül; mobil fizetési szolgáltatások, különö-
sen mobiltelefon-használaton keresztül; mobiltelefonok és azok-
hoz használatos SIM-kártyák programozása, fejlesztése és adat-
tartalommal való feltöltése; mobil banki szolgáltatások nyújtása,
különösen mobiltelefon-használaton keresztül; „micropayment”
szolgáltatások; egyéb mobiltelefonos szolgáltatások; digitális
aláírási szolgáltatások, különösen mobiltelefon-használaton ke-
resztül; titkosítási szolgáltatások mobil kommunikációs rendsze-
rekhez.

(210) M 06 00787 (220) 2006.03.08.
(731) Tikk László Ferenc, Keszthely (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00788 (220) 2006.03.08.
(731) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyle-
tek; faktorális szolgáltatások; kölcsön (finanszírozás).
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(210) M 06 00789 (220) 2006.03.08.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ALLURE
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 06 00796 (220) 2006.03.08.
(731) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 00797 (220) 2006.03.08.
(731) SIN 2002 Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 39 Közúti személy- és csomagszállítás, áruk szállítása, raktáro-
zása, szállító jármûvek bérbeadása.

(210) M 06 00801 (220) 2006.03.08.
(731) Százhalombatta Város Önkormányzata, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Gál András Levente, Dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BATTA KÁRTYA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 06 00803 (220) 2006.03.08.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajt.

(210) M 06 00807 (220) 2006.03.08.
(731) Novartis AG , Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PALO
(511) 5 Állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; fertõtlení-

tõszerek; kártevõirtó készítmények; fungicidek.

(210) M 06 00808 (220) 2006.03.08.
(731) Nextus Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 00809 (220) 2006.03.08.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosó- és fehérítõkészítmények és egyéb, mosodai célokra
szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
szappanok.

(210) M 06 02446 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02466 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02663 (220) 2006.08.01.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; tisztító-
és öblítõszerek.
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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.

(210) M 06 02163 (220) 2006.06.21.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02551 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02563 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02344 (220) 2006.07.10.
(731) GOTEXTIL Geotextilgyártó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Algyõ (HU)
(740) dr. Fehérvári József, Innoius Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, geotextilek, üveg-, bazalt- vagy
szénszálból készült útépítési és útburkoló anyagok.

(210) M 05 02720 (220) 2005.08.19.
(731) Palota Borház Bortermelõ és Kereskedelmi Kft., Tállya (HU)

(541) BORLUTRI 21
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

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

(210) M 05 03045 (220) 2005.09.20.
(731) Escort Védelmi Szolgálat Kft., Gyömrõ (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

(210) M 05 03221 (220) 2005.10.06.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készü-
lékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 03488 (220) 2005.10.27.
(731) Soós és Társa Kft., Szigetvár (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ÉMOS
(511) 20 Bútorok.

(210) M 05 03529 (220) 2005.11.04.
(731) Kósa Inez, Mezõtúr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok és sajtkészítmények.

(210) M 05 03678 (220) 2005.11.16.
(731) Szabó János, Debrecen (HU)

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

(210) M 05 03791 (220) 2005.11.29.
(731) MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

(541) ISOTEX
(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.
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.
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 05 03943 (220) 2005.12.12.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa diszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.

(210) M 05 04131 (220) 2005.12.22.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LOOSEN UP FOR THE LADIES
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás termékek, nem orvosi cé-
lokra; masszírozókészítmények, nem orvosi célokra; dezodorok
és izzadásgátló szerek; a fejbõr és a haj ápolására szolgáló szerek;
samponok és kondicionálók; hajszínezõk; hajformázó termékek;
fogpaszták; szájvizek, nem orvosi célokra; a száj és a fogak ápolá-
sára szolgáló készítmények; gyógyhatású anyagokat nem tartal-
mazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények;
bõrápoló készítmények; olajok, krémek és oldatok a bõr ápolásá-
hoz; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni készítmények; szõrtelenítõ szerek; napozáshoz és nap
ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink és sminkeltávo-
lító készítmények; vazelinek; ajakvédõ készítmények; hintõpo-
rok; vatták, vattarudacskák; kozmetikai párnák, kendõk vagy tör-
lõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, szövetek vagy
törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(210) M 06 00383 (220) 2006.02.03.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
(740) dr. Silling Ákos, Piliscsév

(541) SWEET ROMANCE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

A rovat 363 db közlést tartalmaz.
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