
(210) M 05 00223 (220) 2005.01.18.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)

(541) Impressionen Rouge - La Féminine
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(210) M 05 00226 (220) 2005.01.18.
(731) Euro Millennium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.

(210) M 05 00385 (220) 2005.01.26.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(541) POLI-FARBE SPEKTRUM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, ma-
róanyagok, színezõanyagok, hígítók.

(210) M 05 00386 (220) 2005.01.26.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(541) POLI-FARBE SPECTRUM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, ma-
róanyagok, színezõanyagok, hígítók.

(210) M 05 00387 (220) 2005.01.26.
(731) Uy Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Patyi Gergely, Dr. Patyi Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00476 (220) 2005.02.03.
(731) Allianz Aktiengesellschaft, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ALLIANZ. A VALÓSÁG PILLANATA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, ingatlanokkal kap-

csolatos szolgáltatások és valutaügylet-szolgáltatások.

(210) M 05 00477 (220) 2005.02.03.
(731) The Cartoon Network LP, LLLP (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(546)

(511) 9 Audió és videó analóg és digitális felvételek szalagon, leme-
zen, DVD-n, CD-n, kazettán vagy más felvevõeszközön; mozgó-
képfilmek; televíziós, kábeltelevíziós, digitális televíziós vagy
mûholdas televíziós sugárzásra vagy színházi megnézésre; hang,
videó, adat és kép felvételére, gyártására, vágására, sokszorosítá-
sára és továbbítására szolgáló berendezések; hangkazetta, CD-le-
játszók és DVD-lejátszók és felvevõk; rádiók, televíziók; számí-
tógépek, notebook számítógépek, elektronikus szkennerek; szá-
mítógépes memóriakártyák és meghajtók; számítógépes szoftver,
fényképezõgépek, filmek fényképezéshez; telefonok és személy-
hívók; PDA; elektronikus elõjegyzési naplók; elektronikus köny-
vek; számítógépes és videojáték-programok, -berendezések és
-szoftverek; memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játék-
felszerelések, nevezetesen számítógépes társasjátékok egysége-
ként árult lemezek; számítógépek; egéralátétek; optikai eszközök,
ideértve a távcsöveket, teleszkópokat, periszkópokat, mikroszkó-
pokat, nagyítólencséket és nagyítóüvegeket, prizmákat, napszem-
üvegeket és szemüvegeket; fény, hang, hosszúság, magasság, se-
besség, folyadékáramlás, hõmérséklet, nedvességtartalom, nyo-
más, súly, térfogat, mélység, mágnesesség, elektromosság, felszí-
ni jellemzõk, adatok és képek mérésére, jelzésére, ellenõrzésére
és elemzésére szolgáló berendezések; vonalzók, iránytûk, mérle-
gek, díszmágnesek, mágnesek, elemek; kódolt kártyák; hordoz-
ható karaoke lejátszók; mûsoros hangszalagok és könyvek; szá-
mítógépes programok, nevezetesen szoftvert összekötõ digitális
video- és hangeszközök globális számítógépes információs háló-
zathoz; kódolt mágneskártyák, beleértve kulcskártyákat, telefon-
kártyákat, hitelkártyákat, fizetõkártyákat, készpénzkártyákat,
azonosító és biztonsági kártyákat; különféle fogyasztói elektroni-
ka; valamint a fent említett áruk részei és kiegészítõi.
16 Papír és papíráruk; kartonpapír és kartonpapírból készült
árucikkek; nyomdatermékek, beleértve könyveket, folyóiratokat,
hírleveleket; karikatúrák, poszterek, fényképek, térképek, év-
könyvek, naptárak, írószerek, levélpapír- és borítékszettek; leve-
lezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõkártyák, üdvözlõlapok,
értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzetfüzetek, vonalzók, albu-
mok, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ- és papírlapokat
összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregények, em-
lékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüzetek, vázlat-
füzetek, beragasztóalbumok, képzõmûvészeti alapanyagok, így
vászon rajzfüzeket, festékek, ecsetek; agyag; tûzõgépek, radírok,
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ceruzahegyezõk, tollak, ceruzák, szövegkiemelõk, zsírkréták, je-
lölõ íróeszközök, táblakréták; tolltartók, papírnehezékek; irodai
kellékek; iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó
matricák, lehúzható matricák, montázsok, csereberekártyák; pa-
pírkalapok, papírszalvéták; ajándékcsomagoló tasakok, ajándék-
csomagoló anyagok, papírmasnik, papírból készült tortadíszek,
papír asztalterítõk, papírból készült asztali dekorációk, papírból
készült edényalátétek; könyvtámaszok.

25 Férfi, nõi és gyermekruházat, így ingek, rövid ujjú pólók,
hosszú ujjú pólók, joggingok, hosszúnadrágok, alsónadrágok, rö-
vidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, síoverallok, nyakkendõk, köntö-
sök, kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pi-
zsama, nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk,
szandálok, házicipõk, papucszoknik, fürdõruházat, valamint jel-
mezek és halloweenre való öltözékek és álarcok.

28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek; mozgó
figurák és ezek tartozékaik, plüssjákékok, léggömbök, fürdõszo-
bai játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, kártyajátékokhoz
tartozó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármû-
vek, babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek,
kellékek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi tár-
sasjátékokhoz, célbadobó játékok, önállóan mûködtethetõ video-
kijelzõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördesz-
kák, jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, fut-
ball-labdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlab-
dák, baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra
úszódeszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörf-
deszkák, úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvár-
felszerelés, játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, ba-
babútorok, babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó
figurák; babzsák babák; építõjátékok; játék rádió-adóvevõ; gör-
deszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és lapátok; kis-
ágyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.

38 Hírközlés; televízió, kábeltelevíziós, digitális televízió, mû-
holdas televízió-mûsor és rádiómûsor közvetítése; integrált digi-
tális környezethez való távközlési hozzáférés biztosítása bizton-
ságos széllessávú számítógépes hálózat formájában mozifilmek,
televíziós és egyéb médiatartalmak készítésére, forgalmazására,
átvitelére és kezelésére.

(210) M 05 00513 (220) 2005.02.07.
(731) SG.hu Kiadói Kft., Kecskemét (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) SG.HU HÍRMAGAZIN
(511) 38 Távközlés.

(210) M 05 00514 (220) 2005.02.07.
(731) METABOLIFE INTERNATIONAL, INC, San Diego,

Kalifornia (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) METABOLIFE 356
(511) 5 Gyógynövényekbõl készült étrend-kiegészítõk.

(210) M 05 00568 (220) 2005.02.10.
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(541) Teleperc díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(210) M 05 00573 (220) 2005.02.10.
(731) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Minden (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) örvény
(511) 7 Porzsákok; felszerelések porszívókhoz, nevezetesen szívó-

fejek, szívócsövek, csõtartók, pótkefék; szûrõk, nevezetesen mo-
tor-, víz-, levegõ-, aktívszén- és pollenszûrõk, amelyek a 7. áru-
osztályba tartoznak.
11 A 11. áruosztályba tartozó szûrõk, nevezetesen zsír-, gõz- és
szagszûrõk.
16 Szemeteszacskók; hulladékzsákok.

(210) M 05 00575 (220) 2005.02.10.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BLC
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(210) M 05 00541 (220) 2005.02.08.
(731) Motor Trader Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Újság.
35 Reklámozás.

(210) M 05 00622 (220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(210) M 05 00544 (220) 2005.02.08.
(731) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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.
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(210) M 05 00545 (220) 2005.02.08.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BAMBOOCHA
(511) 32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-

savval dúsított vizek; és egyéb alkoholmentes italok, beleértve
üdítõitalokat, energiaitalokat és sportitalokat; gyümölcsitalok és
szörpök; sûrítmények, szirupok, koncentrátumok és porok italok
készítéséhez, így illatosított vizek, ásványvizek és szénsavval dú-
sított vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsita-
lok és levek.

(210) M 05 00546 (220) 2005.02.08.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) DELCO
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, opatikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ- és oktatóberende-
zések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbí-
tására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

(210) M 05 00566 (220) 2005.02.10.
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(541) V8 díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(210) M 05 00567 (220) 2005.02.10.
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(541) Hangtrió
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, hangpos-
ta, hangpostafiók, hangposta SMS; három résztvevõs kommuni-
kációs, hang- és adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcso-
latok, hálózatok kezelése.

(210) M 05 00536 (220) 2005.02.08.
(731) SCHEPPER-MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hubay Gyula, Dr. Hubay Gyula Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Fatartalmú papír, karton, levélpapír, másolópapír, papír-
áruk, sokszorosítható papírok.

35 Piackutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, sza-
badtéri hirdetések, üzletszervezési tanácsadás.
37 Ablaktisztítás, fertõtlenítés, külsõ és belsõ festés, tisztító-
szerek kölcsönzése, vegytisztítás.

39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármû-
kölcsönzés, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, személy-
szállítás, utasszállítás, áruk csomagolása, áruk raktározása.

41 Fogadások tervezése, oktatás, kongresszusok szervezése,
oktatási tárgyú információk, óvodák (nevelés), pályaválasztási ta-
nácsadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

43 Kávéházak, óvodák, panziók, szállodák, szállodai szolgálta-
tók, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 05 00540 (220) 2005.02.08.
(731) Võcsei Csilla, Törökbálint (HU)
(740) dr. Veszely Katalin, Dezsõ és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ó-haj
(511) 35 Reklámanyagok (röplapok), prospektusok, nyomtatványok,

(áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; televíziós
reklámozás; áruminták terjesztése.

41 Gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; oktatási vizsgáz-
tatás.

44 Fodrászszalonok; manikûrszolgáltatások; masszázs; szép-
ségszalonok.

(210) M 05 00496 (220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(210) M 05 00497 (220) 2005.02.04.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(210) M 04 04484 (220) 2004.11.09.
(731) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 6 Fémszerkezetek és -szerelvények, különösen fémbõl ké-
szült építési anyagok, épületelemek, vasból és acélból készült tá-
rolóeszközök, tartályok, zárak, például lakatok.
7 Gépek, különösen szerszámok (géprészek), ideértve a sajto-
lószerszámokat.
37 Bányamûvelés, különösen kavics- és homokbányászat; jár-
mûvek, különösen gépjármûvek javítása és karbantartása.
40 Hulladékgyûjtés és -kezelés, különösen inert hulladékok,
így például építési törmelékek gyûjtése és lerakása depóniákba;
fémmegmunkálás, ideértve nem vasból készült fémek öntését, így
a horganyöntést is.
43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, különösen étkezõhelyi
vendéglátás.

(210) M 04 04841 (220) 2004.12.03.
(731) SmallApp Kft., Budapest (HU)

(541) FELOR
(511) 38 Távközlés; elektronikus hírdetõtábla-szolgáltatás, elektro-

nikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések; táv-
konferencia-szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, az idetartozó terve-
zõi és kutatói tevékenység; ipari és kutató szolgáltatások; számí-
tástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szol-
gáltatások.

(210) M 04 04843 (220) 2004.12.03.
(731) Republic of Art Kft., Budapest (HU)

(541) ELSÕK, ELSÕNEK, ELSÕKÉZBÕL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04844 (220) 2004.12.03.
(731) Republic of Art Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04851 (220) 2004.12.03.
(731) Research in Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,158 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására, és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás, vagy egység között, illetve adatok, be-
leértve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.

38 E-mail-szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás for-
májában harmadik személyek számára, segítségül adatok, bele-
értve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(210) M 04 04852 (220) 2004.12.03.
(731) Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
különösen; kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok ke-
rékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; tri-
ciklik.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04853 (220) 2004.12.03.
(731) Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

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

különösen; kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok ke-
rékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; tri-
ciklik.

(210) M 04 04923 (220) 2004.12.09.
(731) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) PATENT CSOPORT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk-bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
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mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.

45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, örzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda, gyár,
építési, kereskedelmi területen, szálloda, színház, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õrszolgálati
tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömeg-
közlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve
csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjáratok vonato-
kon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektro-
nikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre tör-
ténõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; ma-
gánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén be-
lül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kap-
csolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás;
a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a közbiz-
tonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(210) M 04 04924 (220) 2004.12.09.
(731) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) SECURITY PATENT KFT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti-, hírközlési-, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,

épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.

45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda, színház, zenés és
egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(210) M 04 04925 (220) 2004.12.09.
(731) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) DUO PATENT SECURITY
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda, gyár,
építési, kereskedelmi területen, szálloda, színház, zenés és egyéb
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szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õrszolgálati
tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömeg-
közlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve
csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjáratot vonato-
kon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektro-
nikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre tör-
ténõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; ma-
gánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén be-
lül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kap-
csolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás;
a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a köz-
biztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(210) M 04 04926 (220) 2004.12.09.
(731) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezé-
sek, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépíté-
se; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítá-
si és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmé-
nyek máshová nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak fel-
szerelése, a kerítés- és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai, termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépü-
leteket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler szellõzõcsõ és el-
szívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztí-
tás, épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök
és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület
elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda, gyár,

építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és
egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vo-
natokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági világítást is.

(210) M 04 04920 (220) 2004.12.09.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság,

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

(541) TORVACOL
(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 04 04891 (220) 2004.12.08.
(731) UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 05044 (220) 2004.12.20.
(731) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 05125 (220) 2004.12.29.
(731) Autópláza Rt., Budapest (HU); Berma Profil Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Hírlevelek, katalógusok, prospektusok, újságok.
35 Eladási propaganda (mások számára), hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése, kirakatrendezés, reklámozás, árubemutatás, árve-
rés, gépjármû-kereskedelem.
36 Bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki
tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; infor-

M306

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



mációk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlan-
lízing; irodák [ingatlanok] bérlete; kölcsön (finanszírozás).
37 Autómosás; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javí-
tása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (új-
ra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûfénye-
zés; jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûmosás; jármûvek
karbantartása; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni kezelése;
jármûvek tisztítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;
raktárak építése és javítása.
39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsön-
zése, jármûkölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, parkolási szolgál-
tatások; áruk raktározása.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakozta-
tás.
43 Gyorséttermek, kávéházak, vendéglátóipar, éttermek.

(210) M 04 04892 (220) 2004.12.08.
(731) Vidák László, Siófok (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; különösen: erszények,
pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 05073 (220) 2004.12.21.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Házon kívül
(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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04927 (220) 2004.12.09.
(731) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda, színház, zenés és
egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
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tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(210) M 04 05080 (220) 2004.12.22.
(731) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)

(541) Magyar Bazár... nincs szüksége másra
(511) 16 Újságok.

(210) M 04 04933 (220) 2004.12.09.
(731) MERCK Kft., Budapest (HU)

(541) PAROGEN
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 04 05085 (220) 2004.12.22.
(731) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(210) M 04 05088 (220) 2004.12.22.
(731) SELENA Co. S.A., Wroclaw (PL)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztó- és kötõanyagok.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(210) M 04 04934 (220) 2004.12.09.
(731) Merck Kft., Budapest (HU)

(541) Zopigen
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, gyógyászati használatra.

(210) M 04 04902 (220) 2004.12.08.
(731) BIEKE (FUJIAN) SHOES CO., LTD., Jinjiangshi, Fujian (CN)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Vadászzsákok; hátizsákok; hegymászózsákok; strandtáskák
és strandzsákok; utazóbõröndök és utazótáskák; bõrbélések láb-
belikhez; bõrfûzõk és bõrszíjak korcsolyákhoz és görkorcsolyák-

hoz; nyersbõrök; mászóövek és -szíjak bõrbõl; bõrövek nem
ruházati célra; turistabotok.
25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és haris-
nyák; kalapok és sapkák; férfi-, nõi, gyermek- és csecsemõruhá-
zat; övek; fürdõruhák; kesztyûk.

(210) M 04 04903 (220) 2004.12.08.
(731) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok, számítógépszoftver.
28 Játékok, játékszerek.
32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-
savval dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok; így
üdítõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és ször-
pök; sûrítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez,
így ízesített vizek; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek;
üditõitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és szörpök.
41 Szórakoztatási szolgáltatások.

(210) M 04 04941 (220) 2004.12.10.
(731) Budai és Barta Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 00794 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Fotoservice
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
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-
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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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
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, elekt-
ronikus iratcsere- szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó-
szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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; kiadói
szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel,
felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, ter-
jesztése.
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 arculattervezés, készítés, mûködtetés
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.

(210) M 05 00795 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Áruház
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép-progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
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net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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 szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, 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.

(210) M 04 04942 (220) 2004.12.10.
(731) Balogh Adrienn, Telki (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek; mágneses adatbázis-hordozók; hanglemezek, automata el-
osztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ ké-
szülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 04 04943 (220) 2004.12.10.
(731) BOVI MARKET Kft., Budapest (HU)

(541) BOVIMIX
(511) 5 Állatgyógyászati gyógyszerek, készítmények, vitaminké-

szítmények.
31 Takarmány, takarmányadalék, premix, erõsítõ takarmány,
istállótakarmány.

(210) M 04 04944 (220) 2004.12.10.
(731) WAVA Export-Import Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Kazánok tisztítása, javítása; fûtõberendezések felszerelése
és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hûtõberende-
zések üzembe helyezése és javítása.

(210) M 04 04945 (220) 2004.12.10.
(731) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)

(541) GUTZ
(511) 25 Alsónadrág rövid, alsószoknya rövid, bélések, bõrruházat,

csecsemõnadrág, dzsekik, fejfedõk, felsõruházat, felsõkabát, hur-
kolt kötöttáruk, ingek, kabát, készruhák, kötöttáruk, nadrágok,
nõi ruhák, pizsamák, pólók, pulóverek, sporttrikók, szoknyák,
térdnadrágok.

(210) M 04 04947 (220) 2004.12.10.
(731) AKVIN Kft., Budapest (HU)

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

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 04 05098 (220) 2004.12.23.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 05083 (220) 2004.12.22.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) SANOFI-SYNTHELABO Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Rt., Budapest

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

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

(210) M 04 05126 (220) 2004.12.29.
(731) NABI Pharmaceuticals, Boca Raton, Florida (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Betegségek gyógyítására szolgáló gyógyászati ágensek (ha-
tóanyagok) teljes sora.

(210) M 04 04971 (220) 2004.12.14.
(731) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) NEKED LEHETÕSÉG. NEKÜNK KIHÍVÁS.
(511) 9 Operációs rendszerszoftver; számítógépes szoftver hálózati

használathoz és szolgáltatásokhoz; számítógépes szoftver bizton-
sági használatra és felhasználói azonosításhoz; számítógépes
programok, szerkesztõ programok, hibakeresõ és elhárító progra-
mok és segédprogramok más számítógépes programok létrehozá-
sához; számítógépes programok, nevezetesen játékszoftver szá-
mítógépen és videojáték-lejátszókon történõ használatra; elektro-
nikus formában kiadott munkák vételére, megjelenítésére, tárolá-
sára és rendszerezésére szolgáló szoftver; CD-ROM és letölthetõ
referenciamunkák különbözõ területeken; számítógépes szoftver
olyan számítógépes modem mûveleteinek felügyeletére és beállí-
tásainak igazítására, mely a kommunikációt és adatátvitelt opti-
malizálja a számítógép és az internetszolgáltató között; számító-
gépes szoftver számítógépes modemek telepítéséhez és beállítá-
sukhoz történõ használatra; számítógépes szoftver számítógépes
modemek tervezéséhez és fejlesztésükhöz; számítógépes szoftver
felhasználói azonosításhoz, aláírás és kulcsszó biztonsági haszná-
latra és cseréjére, valamint adatcserére; számítógépes programok
más számítógépes programok fejlesztésére; internetkészülékek,
nevezetesen számítógépek interneteléréshez; televíziók; számító-
gépek és vezeték nélküli telefonos készülékek kábelhálózatok-
hoz, vezeték nélküli hálózatokhoz, számítógépes hálózatokhoz és
globális kommunikációs hálózatokhoz való hozzáféréshez; tele-
víziós (külsõ) dekódoló dobozok; kábeltelevíziós szabályozók;
távirányító eszközök televíziókhoz, számítógépekhez és DVD-le-
játszókhoz; elektronikus berendezések direkt sugárzású mûhol-
das jelek vételére, nevezetesen vevõ készülékek, mûholdas para-

bolaantennák, valamint a hozzájuk tartozó antennák és távirányí-
tó eszközök, melyek együtt, egységként kerülnek forgalomba; te-
lefonok; rádiótelefonok; személyi hívók; valamint rádiók; házi
szórakoztató elektronikus berendezések, nevezetesen sztereótun-
erek, erõsítõk, (fel)vevõ készülékek, CD-lejátszók, DVD-leját-
szók és hangszórók; videofelvevõ és -visszajátszó készülékek, va-
lamint ezekhez tartozó monitorok és kijelzõk; videojátékgépek te-
levízióval történõ használatra; számítógépes hardver; interaktív
videojáték-eszközök, melyek számítógépes hardverbõl és szoft-
verbõl, valamint tartozékokból állnak, nevezetesen játékkonzo-
lok, játékvezérlõk és szoftverjáték-vezérlõk kezeléséhez; DVD-
meghajtók; memóriabõvítõ egységek videojáték-konzolokhoz;
videokábel videojáték konzolokhoz való használatra; kézi (hor-
dozható) személyi számítógépek; fotónézõ készülék televíziós
készülék mágneslemezén tárolt digitális képek megjelenítésére,
számítógépes kurzorvezérlõ eszközök, nevezetesen számítógépes
egér vagy követõgolyó (mozgató/pozicionáló gömb), billentyû-
zet, követõgolyók, klaviatúrák, joystick és verseny kormánykere-
kek videojáték betöltés szabályozására; programozható adattáro-
lásra szolgáló mûanyag kártyák, nevezetesen memóriakártyák,
integrált áramkörû kártyák és mikroáramkör-tartalmú kártyák;
valamint programozható adattárolásra szolgáló mûanyag kár-
tyákkal használandó operációs rendszerprogramok és segédprog-
ramok.

35 Kiállítások, szakmai bemutatók és üzleti konferenciák ren-
dezése és megtartása (levezetése) a számítógépek, számítógépes
rendszerek, számítógépes hálózatok, számítógépes hardver és
számítógépes külsõ egységek, számítógépes szoftver, szoftverfej-
lesztés, telekommunikáció, internet, interaktív televízió, valamint
számítógépes és videojátékszoftver és felszerelések területén;
számítógépes szoftver és technológia licenc; online számítógé-
pes, jellemzõen információs adatbázis szolgáltatása az interneten
keresztül történõ üzleti kommunikáció és kereskedelem területén;
online üzleti konzultáció és vezetési szolgáltatok interneten ke-
resztül; postai úton történõ megrendeléssel kapcsolatos szolgálta-
tások és számítógépes online kiskereskedelmi szolgáltatások a
következõ területeken: számítógépes hardver és szoftver, számí-
tógépes hardverrõl és szoftverrõl szóló kiadványok, referencia-
munkák, oktatási termékek és nyelvi anyagok; online megrendelõ
szolgáltatások, nevezetesen online, könyvekkel és kiadványok-
kal, játékokkal és játékszerekkel foglalkozó kiskereskedelmi bol-
tokról információ és kapcsolódó anyagok szolgáltatása; hirdetési
és marketing szolgáltatások, nevezetesen mások termékeinek és
szolgáltatásainak terjesztése számítógépes hálózatokon, vezeték
nélküli hálózatokon és az interneten keresztül; mások reklámjai-
nak terjesztése elektronikus leveleken, valamint számítógépes há-
lózatokon, vezeték nélküli hálózatokon és az interneten keresztül;
vezetési segítségnyújtás szolgáltatása, nevezetesen segítségnyúj-
tás mások számára a direkt elektronikus levelezési hirdetések te-
rületén, valamint segítségnyújtás mások számára hirdetmények
számítógépes hálózatokon és az interneten történõ elhelyezése és
lefolytatása területén; mások áruinak és szolgáltatásainak terjesz-
tése, reklámozása mások weboldalaihoz hiperszövegekkel való
kapcsolódásának szolgáltatásával; vásárlói tájékoztatás nyújtása
különbözõ termékekrõl az interneten keresztül; mások online
aukciós oldalaihoz, valamint online kiskereskedelmi oldalaihoz
kapcsolódó anyagok nyújtása különbözõ területeken; üzleti tele-
fonkönyves információk szolgáltatása globális számítógépes há-
lózaton keresztül; online szaknévsor-szolgáltatások; online karri-
erközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások; online információk
nyújtása az üzleti élet területén; üzleti vezetési és hirdetési szol-
gáltatások mások számára, vezetési listák és szolgáltatások nyúj-
tása a direkt elektronikus levelezésû hirdetésekkel kapcsolatosan;
segítségnyújtás mások számára hirdetések elhelyezésével és le-
folytatásával kapcsolatosan számítógépes hálózatokon és globális
kommunikációs hálózatokon; valamint számlázási szolgáltatá-
sok.
42 Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen technikai támo-
gatás és konzultációs szolgáltatások nyújtása a számítógépek,
szoftver, elektronika, weboldalak fenntartása és fejlesztése, tele-
kommunikáció, e-mail-kezelés és biztonság, számítógép- és háló-
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zatbiztonság és azonosítás, számítógépes hálózatok, dokumentu-
mok kezelése és munkacsoport rendszerek területén; számítógé-
pes hardver- és szoftvertesztelõ szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, nevezetesen szoftverfrissítés nyújtása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes programozási szolgáltatások; információ szol-
gáltatása az interneten keresztül a számítógépek, számítógépes
szoftver, számítógépes komponensek, számítógépes perifériák
(külsõ egységek), számítógép és szoftvertámogatás, általános hi-
vatkozási információk, nõkre vonatkozó információk, nõket ér-
deklõ témák, szülõi és gyermek egészség, táplálkozás és jó egész-
ség, karrier, karriertanácsadás és idõjárás területén; internetes ke-
resõrendszer szolgáltatások; szellemi tulajdon licenc, nevezete-
sen védjegyek; szoftverlízing-szolgáltatások; idõleges használatú
online nem letölthetõ szoftver szolgáltatása munkacsoportok szá-
mára, valamint dokumentum létrehozása és kezelése; online tér-
képészeti szolgáltatások; elektronikus üdvözlõkártyával kapcso-
latos szolgáltatások; valamint szükségletekhez igazított online,
jellemzõen felhasználó által meghatározott információjú webol-
dalak nyújtása, mely magában foglalja a keresõrendszer és online
webes kapcsolódó anyagokat más weboldalakhoz.

(210) M 04 04972 (220) 2004.12.14.
(731) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

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

Budapest

(541) ESTON International
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 04 04973 (220) 2004.12.14.
(731) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

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

(210) M 04 04974 (220) 2004.12.14.
(731) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

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

Budapest

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

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

(210) M 04 05102 (220) 2004.12.23.
(731) Zala Megyei Közgyûlés, Zalaegerszeg (HU)

(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.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathodozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
38 Távközlés.

(210) M 04 05106 (220) 2004.12.23.
(731) EUROTEXTIL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagyházi Zoltán, Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 05111 (220) 2004.12.23.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett reszelt sajt.
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(210) M 04 05112 (220) 2004.12.23.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokksajt.

(210) M 04 05113 (220) 2004.12.23.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIZZA MIA
(511) 29 Ömlesztett sajt.

(210) M 04 05011 (220) 2004.12.16.
(731) Fõkefe Ipari Kft., Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Ecsetek.
21 Kefék.

(210) M 04 05014 (220) 2004.12.16.
(731) Cadbury Ireland Ltd, Coolock, Dublin 5 (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HALLS CREAMY LYPTUS
(511) 5 Gyógyhatású édességek.

30 Nem gyógyhatású édességek és cukortartalmú édességek a
rágógumikat is beleértve.

(210) M 04 04960 (220) 2004.12.13.
(731) Könyvkuckó 2004 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Blokkok (papíráruk), borítékok (papíripari), brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, ceruzahegyezõk, ceruzák, csomagolópapír,
daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papír-
ipari), folyóiratok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek, grafi-
kai reprodukciók, iratgyûjtõk, dossziék, íróeszközök, írószerek,
iskolaszerek (papírból), kártyák, képregények, kézikönyvek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, ma-
gazinok, naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyom-
tatott órarendek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papír-
áruk, papírszalagok, radírgumik, rajzeszközök, tolltartók, töltõce-
ruzák, töltõtollak, újságok, zacskók csomagolásra, zenélõ üdvöz-
lõlapok, öntapadó címkék, üdvözlõlapok/kártyák.

(210) M 04 04900 (220) 2004.12.08.
(731) Haj Ahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 04 04966 (220) 2004.12.13.
(731) Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 05001 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 05002 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
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(541) Webperc
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyag terjeszté-
se, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 05003 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 05004 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

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

mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony füzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 05005 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(541) Webdorado.hu
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-

pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony füzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdet ügynökségek, reklámújság, rá-
diós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjeszté-
se, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 04 05006 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezés.

(210) M 04 05007 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezés.

(210) M 04 05008 (220) 2004.12.16.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
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(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezés.

(210) M 04 05009 (220) 2004.12.16.
(731) Gold Line Hungary Kft., Siófok (HU)

(541) BIG STARS
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 04 05013 (220) 2004.12.16.
(731) Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

adás.

(210) M 04 05076 (220) 2004.12.22.
(731) Híd Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

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

(210) M 04 05077 (220) 2004.12.22.
(731) WIT-SYS Consulting Számítástechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes 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, adatfeldolgozó készülékek.

(210) M 04 04964 (220) 2004.12.13.
(731) Matrac Király Kft., Ócsa (HU)

(541) MATRAC KIRÁLY
(511) 35 Matractermékek kis- és nagykereskedelme.

(210) M 04 05108 (220) 2004.12.23.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi haszná-
latra, csecsemõ tápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fogtö-
mõ készítmények fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
szerek; fungicid- és herbicidkészítmények.

(210) M 04 04486 (220) 2004.11.09.
(731) Cott Beverages Inc. (Georgia államban bejegyzett cég), Tampa,

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

Budapest

(541) KICK
(511) 32 Üdítõitalok; szörpök, koncentrátumok és kivonatok alko-

holmentes italok készítéséhez.

(210) M 04 04487 (220) 2004.11.09.
(731) Cott Beverages Inc. (Georgia államban bejegyzett cég), Tampa,

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

Budapest

(541) COTT
(511) 32 Üdítõitalok; szörpök, koncentrátumok és kivonatok alko-

holmentes italok készítéséhez.
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(210) M 05 00207 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 04 05118 (220) 2004.12.27.
(731) dr. Csánk István, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 05119 (220) 2004.12.27.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) PARGLUVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(210) M 04 05078 (220) 2004.12.22.
(731) Microsoft Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására
szolgáló készülékek, DVD-lejátszók; mágneses adathordozók,
hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; szoftverek, játékkonzolok, videojátékok, mobilte-
lefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszkö-
zök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; prospektusok, transzparensek, értesítések
(papíráruk), folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; árubemutatás, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálá-

sa; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógé-
pek és mobiltelefon hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken
történõ információ nyújtás biztosítása.
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; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számító-
gépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globá-
lis kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógé-
pes hardver- és szoftvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes kere-
sõrendszer szolgáltatások; online keresõszolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon köl-
csönzése; szoftverkölcsönzési szolgáltatások.
43 Vendéglátási, rendezvényszervezési szolgáltatások.

(210) M 04 05079 (220) 2004.12.22.
(731) Microsoft Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Neked lehetõség. Nekünk kihívás.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-

góképi, optikai, oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására
szolgáló készülékek, DVD-lejátszók; mágneses adathordozók,
hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; szoftverek, játékkonzolok, videojátékok, mobilte-
lefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszkö-
zök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; prospektusok, transzparensek, értesítések
(papíráruk), folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; árubemutatás, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálá-
sa; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógé-
pek és mobiltelefon-hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken tör-
ténõ információnyújtás biztosítása.
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; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számító-
gépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globá-
lis kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógé-
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pes hardver és szofvertesztelési szolgáltatások; számítógépespes hardver és szofvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes kere-
sõrendszer szolgáltatások; online keresõszolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon köl-
csönzése; szoftverkölcsönzési szolgáltatások.
43 Vendéglátási, rendezvényszervezési szolgáltatások.

(210) M 04 05082 (220) 2004.12.22.
(731) Sóstó-Invest Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) Nyíregyházi Krúdy Karácsony
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(210) M 04 05084 (220) 2004.12.22.
(731) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(210) M 04 05086 (220) 2004.12.22.
(731) Elvedi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 35 Piackutatás, reklámozás, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, üzleti információk.
39 Raktározás, tárolás, szállítmányozás, áruk raktározása.

(210) M 04 05100 (220) 2004.12.23.
(731) EuroWeb Internet Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gál Gábor, Dr. Gál Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 04 05107 (220) 2004.12.23.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi haszná-
latra, csecsemõ tápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fogtö-
mõ készítmények fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
szerek; fungicid- és herbicidkészítmények.

(210) M 04 05127 (220) 2004.12.29.
(731) Stabenfeldt AS, Stavanger (NO)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatás szórakoztatásra és oktatásra; szórakozta-
tás; könyvkiadás.

(210) M 04 02332 (220) 2004.05.17.
(731) INTER CEH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Attila, Kiss Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Karóra; nyakkendõtûk.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, kártyák,
blokkok; papíripari cikkek; irodai cikkek (bútorok kivételével);
mûanyag lapok.

(210) M 04 04787 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Hópehely-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 01424 (220) 2005.04.19.
(731) 5G TEAM Kft., Szolnok (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok; kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Inhaláló készülék, füstölésre szolgáló készülék gyógyászati
alkalmazásra, gyógyászati készülékek és eszközök, légzésvolu-
men mérõk (orvosi készülékként), magnetoterápiás készülékek.

(210) M 04 04211 (220) 2004.10.14.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY KÉKFEHÉR
(511) 29 Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(210) M 05 00576 (220) 2005.02.10.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BRX
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(210) M 05 00577 (220) 2005.02.10.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BLS
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(210) M 04 04515 (220) 2004.11.11.
(731) MAIQI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04598 (220) 2004.11.16.
(731) Kerekes Kft., Ebes (HU)

(546)

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

(210) M 04 04599 (220) 2004.11.16.
(731) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 04 04600 (220) 2004.11.16.
(731) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 04 04601 (220) 2004.11.16.
(731) Horváth Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 04 04610 (220) 2004.11.16.
(731) Triangle Holdings Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Parragi Edina Katalin, Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Clearwater Group
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, betegség-

biztosítás, bérházak kezelése, biztosítási-, statisztikai szolgáltatá-
sok, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biz-
tosítások, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezése, hi-
telirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlanke-
zelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynök-
ségek, irodák, ingatlanok bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági
célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás), lakásbérlet, lakásügy-
nökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete,
óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, in-
gatlan), pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása,
pénzügyi tanácsadás, szállásügynökségek (apartmanok), tele-
bank-szolgáltatások, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése,
tûzkár elleni biztosítás, vagyonkezelés, életbiztosítás.

(210) M 04 04611 (220) 2004.11.16.
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04613 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

(541) Superbona
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04614 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Orizella
(511) 30 Rizs, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04615 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

(541) Nutricum
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04616 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Van hozzá szemünk.
(511) 30 Rizs, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04617 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

(541) Nutrimill
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04618 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Hízlaljon profitot!
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04619 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

(541) Happy Mill
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04620 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Dinamix
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04621 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

(541) Dinamill
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04622 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) A mérhetõ siker.
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 04 04623 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Ha számít a körítés ...
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04626 (220) 2004.11.17.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Kábel
(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 01074 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 05 01075 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01076 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01077 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01078 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01079 (220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00709 (220) 2005.02.23.
(731) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(210) M 05 00710 (220) 2005.02.23.
(731) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(210) M 05 00711 (220) 2005.02.23.
(731) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(210) M 05 00717 (220) 2005.02.23.
(731) „Karmela 2000” Ltd, Bgariaul, Veliko Tarnovo (BG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FAMILIA KARMELA
(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, be-
leértve a kekszeket, süteményeket és ostyákat.

(210) M 05 00705 (220) 2005.02.23.
(731) FLAXCOM Elektronikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hidasiné dr. Cziegler Mária, Dr. Hidasiné dr. Cziegler Mária

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számológépek, mágneses
adathordozók.
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(210) M 05 00708 (220) 2005.02.23.
(731) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00718 (220) 2005.02.23.
(731) Daewoo International Corp., Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, benzinkutak üzleti vezetése,
értékesítési ügynökségek, értékesítések intézése, árverezés, hote-
lek üzleti vezetése, gyógyszerészeti értékesítések szervezése,
mintadarabok terjesztése, tervszerû eladási propaganda (mások
részére), kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos segítség-
nyújtás, kereskedelmi-információs ügynökségek, marketingkuta-
tás, áruk bemutatása.

(210) M 05 00721 (220) 2005.02.23.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(300) 50966/2005 2005.02.07. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

ápoló oldatok, fogkrémek, a bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolásá-
ra, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó,
hajszínélénkítõ, hajszõkítõ szerek, hajfestékek és hajszínezõ ké-
szítmények.

(210) M 05 00631 (220) 2005.02.16.
(731) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

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

(210) M 05 00715 (220) 2005.02.23.
(731) DunaTec Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Árpád, Kiss és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 04 04581 (220) 2004.11.15.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04582 (220) 2004.11.15.
(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-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04583 (220) 2004.11.15.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 04584 (220) 2004.11.15.
(731) MOBILKER’ 2000 Vadászati, Barkácsfelszerelési és

Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04592 (220) 2004.11.15.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIGPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(210) M 04 04593 (220) 2004.11.15.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BABYPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(210) M 04 04594 (220) 2004.11.15.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WEANPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(210) M 04 04603 (220) 2004.11.16.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) T-Mobile enternet
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek, tele-

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

(210) M 04 04604 (220) 2004.11.16.
(731) AUTÓMECHANIKA Ipari és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PANCAR
(511) 12 Jármûvek; javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz;

gépkocsialkatrészek, amelyek a 12. áruosztályba tartoznak.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása; jármûjavító mûhelyek.
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(210) M 04 04606 (220) 2004.11.16.
(731) Bonalux F. Kalthoff Glasmanufaktur + Lampenfabrik GmbH

& Co. KG, Niederkassel (DE)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BONALUX
(511) 11 Világítóberendezések és -készülékek; lámpák; lámpák,

elektromos; mennyezetvilágítások; falilámpák; lámpák kará-
csonyfákhoz, elektromos; biztonsági lámpák; lámpafelfüggesztõ
szerkezetek; lámpák foglalatai, elektromos; lámpaüvegek; lám-
paernyõk; reflektorok; fénycsövek, valamint ezek részei és rögzí-
tõszerkezetei a 11. áruosztályon belül.

(210) M 04 04638 (220) 2004.11.17.
(731) Lining Sports (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; táskák; utazótáskák; há-
titáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sport-
táskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatás-
kák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; koffe-
rek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termé-
kek; levéltárcák.
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk; ruhanemûk; kabátok;
szélkabátok; gyapjú kötött kabátok; bõrruhák; vászon ruhanemû;
felsõkabátok; felsõruházat; tollbéléses kabátok; öltönyök; zakók;
ingek; pólók; mellények; szoknyák; nadrágok, hétköznapi ruhák;
sportruházat; svájci sapkák; sapkák; kalapok; csizmák; pelerinek;
utcai cipõk; nemezkalapok; kesztyûk; kötött ruhák; kötöttáruk;
bõrcipõk; pantallók; szandálok; lábszárvédõk; futballcipõk; zok-
nik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakken-
dõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsú-
dózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõ-
ruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játé-
kokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; te-
niszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbe-
li; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsá-
kok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk já-
tékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcik-
kek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként); szu-
venír babák, szuvenír labdák, szuvenír játékok, játék szuvenír
kulcstartók.

(210) M 04 04639 (220) 2004.11.17.
(731) Lining Sports (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; táskák; utazótáskák; há-

titáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sport-
táskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatás-
kák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; koffe-
rek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termé-
kek; levéltárcák.

25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk; ruhanemûk; kabátok;
szélkabátok; gyapjú kötött kabátok; bõrruhák; vászon ruhanemû;
felsõkabátok; felsõruházat; tollbéléses kabátok; öltönyök; zakók;
ingek; pólók; mellények; szoknyák; nadrágok, hétköznapi ruhák;
sportruházat; svájci sapkák; sapkák; kalapok; csizmák; pelerinek;
utcai cipõk; nemezkalapok; kesztyûk; kötött ruhák; kötöttáruk;
bõrcipõk; pantallók; szandálok; lábszárvédõk; futballcipõk; zok-
nik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakken-
dõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsú-
dózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõ-
ruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játé-
kokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; te-
niszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbe-
li; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsá-
kok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk já-
tékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcik-
kek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként); szu-
venír babák, szuvenír labdák, szuvenír játékok, játék szuvenír
kulcstartók.

(210) M 05 00714 (220) 2005.02.23.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., 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).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04607 (220) 2004.11.16.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,
Aichi-ken (JP)

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

(541) IS220d
(511) 12 Gépjármûvek és azok szerkezeti részei.
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(210) M 04 04608 (220) 2004.11.16.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,
Aichi-ken (JP)

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

(541) IS250
(511) 12 Gépjármûvek és azok szerkezeti részei.

(210) M 04 04558 (220) 2004.11.12.
(731) ITPH KFt., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramozás, számítógépszoft-
ver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzése;
számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, számítógépes rendszerelemzés,
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek tervezése.

(210) M 04 04646 (220) 2004.11.18.
(731) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Czifra Péter, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03372 (220) 2004.08.05.
(731) Ditz Communications Bt., Körmend (HU)
(740) dr. Ditz Dóra, Faludi és Ditz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Házhozszállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 04 04657 (220) 2004.11.18.
(731) „3” ÁSZ Kft., Farmos (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, gyermek-, nõi, féfizok-
nik, gyermek-, nõi, harisnya-harisnyanadrág, gyermek-, nõi, fér-
fipólók, gyermek-, nõi, férfi szabadidõruhák, gyermek-, nõi, férfi-
sapka és sál, gyermek-, nõi, férfikonfekció, gyermek-, nõi, férfi-
ing, gyermek-, nõi, férfi síruhák, mezek, sportszárak, sportcipõk.

(210) M 04 04655 (220) 2004.11.18.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) T-Mobile SMS-fal
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek, tele-

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

(210) M 04 04090 (220) 2004.10.05.
(731) Gõz Károly, Debrecen (HU)

(541) MEDGYESSY TEREM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04091 (220) 2004.10.05.
(731) Guang Hui Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Felsõruházat.

(210) M 04 04093 (220) 2004.10.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) LINELLA
(511) 29 Sült burgonya, chips, extrudálási eljárással elõállított burgo-

nyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészít-
mény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, puffasztott ga-
bonakészítmények táplálkozási célokra.
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(210) M 04 04094 (220) 2004.10.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) DELISSIMA
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészít-
mény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(210) M 04 04695 (220) 2004.11.22.
(731) Sanjoy Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04652 (220) 2004.11.18.
(731) Durostone Építõipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 04 04653 (220) 2004.11.18.
(731) Durostone Építõipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 04 04112 (220) 2004.10.07.
(731) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, túrókészítmény és mogyorós
ízesített változatai.
30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alap-
anyagú italok és instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tej alapú pépek.

(210) M 04 04118 (220) 2004.10.07.
(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,

Ho Chi Minh City (VN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Tészták; félkész tészták, konyhakész tészták.

(210) M 05 00031 (220) 2005.01.05.
(731) Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Rádiók, CD- (polgári hullámsávú) rádiók, hordozható rádi-
ók, tengerészeti rádiók, radar/lézer detektorok, globális helyzet-
meghatározó rendszerek, mindenfajta mûholdas navigációs rend-
szer.

(210) M 05 00032 (220) 2005.01.05.
(731) Herba Hungary Rt., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 05 00034 (220) 2005.01.05.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 00035 (220) 2005.01.05.
(731) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(541) O quam misericors est Deus, justus et patiens
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.
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(210) M 05 00036 (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 00037 (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 00038 (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 00040 (220) 2005.01.05.
(731) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(541) Sárkány Lovagrend /ORDO DRACONUM/
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 00080 (220) 2005.01.10.
(731) Robert Bosch GmbH, Gerlingen (DE)
(740) dr. Fuglinszky János, Fuglinszky és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Életre tervezve
(511) 7 Elektromotorok, indítóberendezések, starterek motorokhoz

(nem földi jármûvek részére), dinamók, gyújtásberendezések bel-
sõ égésû motorokhoz, izzítógyertyák dízelmotorokhoz, gyújtó-
gyertyák belsõ égésû motorokhoz, lambdaszondák, gyújtáselosz-
tók, gyújtó transzformátorok, gyújtógyertya-csatlakozók belsõ
égésû motorokhoz, üzemanyag-befecskendezõ szivattyú, üzem-
anyag-szivattyúk, fordulatszám-szabályozók, sebesség-szabá-
lyozók gépekhez és motorokhoz; befecskendezõ porlasztók és fú-
vókatartók; szelepek, üzemanyag-szûrõk, olajszûrõk, légszûrõk,
olajszivattyúk, hidraulikahengerek, hidraulikamotorok, hidrauli-
kaszelepek, hidraulikatartályok, hidraulikaszûrõk, szervokor-
mánymûvek, sûrített levegõs fékek, sûrített levegõs berendezé-
sek, úgymint légkompresszorok, sûrítettlevegõ-tartályok, vezér-
szelepek, légszelepek; kipufogógáz-turbó feltöltõk, elektromos
vezérlõberendezések gyártástechnológiához, elektromos ellenál-
lások hegesztõrendszerekhez, szervomeghajtások, robotvezérlé-
sek; automatikus összeszerelõ berendezések gyártástechnológiák
moduláris elemei beleértve munkahelyi berendezéseket, munka-
asztalokat, munkapadokat, gépfelfogó elemeket, biztonsági és vé-
dõberendezéseket, billenõ jellegû munkahelyeket, emelõberen-
dezéseket, asztali préseket, anyagtovábbító és anyagrendszerezõ
rendszereket, úgymint szállítószalagok és szállítóláncok, rázó-
adagolók, billentõszerkezetek, programozható elektromos beren-
dezések beleértve megfogó egységeket és az egykarú robotokat;
sorjátlanító gépek (mechanikus, hõhatású és elektrokémiai hatá-
sú); csomagológépek; elektromos kéziszerszámok és ezek csatla-
koztató eszközei, elektromos kertgondozó berendezések, úgy-
mint sövényvágók, fûvágók, fûnyírók (kézi, akkumulátoros), sze-
gályvágók, aprítók, szivattyú, magasnyomású tisztítógépek,
elektromos konyhai berendezések és tartozékok, mosogatógépek,
mosógépek, vákuumtisztítók, villanyvasalók; tartozékok és alkat-
részek a fenti árukhoz.
9 Elektromos és elektronikus mérõ és ellenõrzõ-berendezé-
sek; elektromos és elektronikus vezérlõegységek; jelek, adatok,
képek, hangok, elektromos és elektromágneses adathordozók fel-
vételére, szabályozására, feldolgozására, továbbítására, vételére
és jelzésére szolgáló berendezések, videokamerák, monitorok,
hangszórók, rádiókhoz és televízió-vevõkészülékekhez antennák,
távbeszélõ készülékek, gépjármûantennák, hordozható rádiótele-
fonok, autótelefonok; riasztórendszerek; földi, légi és tengeri jár-
mûvek helymeghatározására és navigálására alkalmas berendezé-
sek, nagyfrekvenciájú generátorok, energiaellátó tápegységek,
elektromos szûrõk, félvezetõ alkatrészek, optoelektronikus alkat-
részek, nyomtatott, maratott és beültetett áramkörök, integrált
áramkörök, relék, biztosítékok, vezetékek elektromos és elektro-
nikus optikai jelekhez, kábelcsatlakozók, elektromos kapcsolók,
elektronikus fényszóró-beállítások, villanymotorok, érzékelõk,
detektorok, kapcsolóberendezések/kapcsolószekrények, napele-
mek és napgenerátorok; gépjármû-diagnosztikai berendezések,
úgymint emisszióvizsgálók, durvaszemcse-vizsgálók, fékmûkö-
dés-vizsgálók, diagnosztikai berendezések szimulációkhoz, mo-
torteszterek, befecskendezõ szivattyúk mûhely vizsgálatához
szükséges berendezések, indítóberendezések és dinamók; akku-
mulátorok, töltõkészülékek, akkumulátor-teszterek, erõsítõk,
transzformátorok, kábeldobok, elektromos és elektronikus távol-
ságmérõk, magasságmérõk, szögeltérésmérõk, elhajlásmérõk,
fém és más anyagok érzékelésére szolgáló berendezések; öntö-
zésvezérlõ számítógépek; tartozékok és alkatrészek a fenti áruk-
hoz.
11 Fûtõ-, fõzõ-, sütõ-, melegítõ- és hûtõberendezés; gázgyújtó
elektród/gyújtócsapok, helyzetjelzõ lámpák és egyéb lámpák, be-
leértve a jármûvek lámpáit; hûtõberendezések/hûtõszekrények;
szellõzõrendszerek; hajszárítók, kávéfõzõk, szárítógépek, pörkö-
lõk; sütõkemencék; elektromos tojásfõzõk, kenyérpirítók; lég-
kondicionáló rendszerek; megfigyelõ- és ellenõrzõ-berendezések
gázfûtéshez; vízvezetékes oltóberendezések és az ehhez tartozó
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szórófejek, valamint csatlakozóegységek; sprinkler-berendezé-
sek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.

12 Gépjármûbe szerelhetõ védõrendszerek, úgymint biztonsá-
giöv-feszítõk, légzsákok és érzékelõk, indítóberendezések belsõ
égésû motorokhoz, fagymentesítõ rendszerek szélvédõkhöz, szer-
vofékek és sûrített levegõs fékek földi és légi jármûvekhez, blok-
kolásgátló rendszerek, keréktapadást vezérlõ rendszerek, sebes-
ségváltó vezérlõmûvek; jármûdinamikai vezérlõrendszerek; ab-
laktörlõk és alkatrészek a fenti árukhoz.
37 Gépjármûvek alkatrészei és tartozékai beépítése, karbantar-
tása és szerelése, autórádió-rendszerek, rádiótelefonok, háztartási
és konyhai berendezések elektromos generátorai, rádió- és televí-
zió-rendszerek, egészségügyi berendezések, hûtõ és légkondicio-
náló rendszerek és berendezései; a motorsport szervezetek gépjár-
mûvei karbantartása és nagyjavítása.
38 Távközlési szolgáltatás, hang-, adat- és képtovábbítás szate-
litek útján; épületek és létesítmények figyelése zártláncú ipari
tv-kamerával.
41 Harmadik személyek oktatása és betanítása az elektromos és
elektronikus technológia területén.
42 Építés, szerelés, tervezés, szaktanácsadás; programkészítés
és alkalmazás az adatfeldolgozás területén; számítások készítése
harmadik fél részére; fejlesztési, kutatási és tesztszerzõdések
megvalósításra, mûszaki konzultáció és szakértõi tevékenység.

(210) M 05 00302 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 00303 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 00306 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 00307 (220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 00285 (220) 2005.01.21.
(731) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 00287 (220) 2005.01.21.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

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

(210) M 05 00288 (220) 2005.01.21.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CHIRA
(511) 30 Édes, kenyérre kenhetõ készítmények, amelyek ezen osz-

tályba tartoznak, különösen méz- és/vagy melasz szirup és/vagy
csokoládé alapon.

(210) M 05 00024 (220) 2005.01.05.
(731) Szórádi Róbert, Budapest (HU); Petõ László, Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Bálok szervezése, hagyományõrzés, kulturális tevékenység.

(210) M 05 00293 (220) 2005.01.21.
(731) MACHALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; konyhai eszközök, konyhai edénykészletek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(210) M 05 00296 (220) 2005.01.21.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(541) UNICUM csak pozitívan!
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 05 00297 (220) 2005.01.21.
(731) PerDormire Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr
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(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(210) M 04 04658 (220) 2004.11.18.
(731) UNION Biztosító Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítások.

(210) M 04 04664 (220) 2004.11.18.
(731) Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUTROGENA ESSENTIAL SOY
(511) 3 Szappanok; illatszerek; kölnivizek; piperevizek; kozmeti-

kumok; illóolajok; nem gyógyászati piperekészítmények; hintõ-
porok piperehasználatra; ajakrúzsok; készítmények hajra; sampo-
nok; kondicionálók; korpa elleni samponok és kondicionálók;
hajspray-k; fejbõr ápolók; hajformázók; nem gyógyászati készít-
mények bõrápolásra; krémek, folyadékok, emulziók, zselék, tisz-
títók, tonikok; szépségmaszkok, arcpakolások, körömápoló ké-
szítmények, körömlakkok; fürdõolajok, masszázsolajok, arcola-
jok, arcfestékek, arc- és testpúderek, fürdõ- és tusolókészítmé-
nyek, fürdõzselék, hidratáló testlemosók, testpermetek, testpúde-
rek, testspray-k és száraz olajos spray-k; napozó készítmények;
napvédõk, napfényszûrõk, napvédõ folyadékok, napvédõ kré-
mek, önbarnító spray-k, krémek és folyadékok testre és arcra, arc-
barnítók; izzadásgátlók, dezodorok személyi használatra; ajak-
hidratálók; nem gyógyászati balzsamok; lábkrémek, hidratálók;
nem gyógyászati védõ és hidratáló kenõcsök, krémek és tisztítók;
pórustisztító készítmények, pórustisztító csíkok, maszkok, radí-
rok és tonizáló összehúzók; öregedést késleltetõ krémek, folyadé-
kok és zselék; szempillaápoló készítmények és kondicionálók;
szempillafestékek.

(210) M 04 04665 (220) 2004.11.18.
(731) EKREN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek.

(210) M 05 00041 (220) 2005.01.05.
(731) Kosztolányi József, Kulcs (HU)

(546)

(511) 2 Festékek.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok.

(210) M 05 01649 (220) 2005.05.10.
(731) AUTO SECURIT Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; mûholdas navigációs készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
autóbuszok, gépkocsik, hajók, jachtok, mentõautók, mopedek,
motorkerékpárok, sportkocsik, távolsági autóbuszok, teherautók,
kamionok.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos be-
rendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.
38 Távközlés; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; számí-
tógép-terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezé-
sek kölcsönzése; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével.
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; számítógépszoftver fenntartása; szel-
lemi tulajdon licencek adása.

(210) M 04 04170 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Old River
(511) 33 Alkoholtartalmú italok /a sörök kivételével/.

(210) M 04 04172 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
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(541) Vándor
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek) kompótok, tojás, tej, 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 04152 (220) 2004.10.12.
(731) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávéitalok cukorral és tejszínnel,
kapucsínó, cukor, tejszín, azonnal oldódó kávé, csokoládé, csoko-
ládé alapú italok, inni való csokoládé, azonnal oldódó csokoládé,
vitaminokkal dúsított kávé, ásványokkal dúsított kávé, kakaó,
kakaó alapú italok.

(210) M 04 04153 (220) 2004.10.12.
(731) S.C. Intermark S.R.L., Stei (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Üdítõitalok.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 04 04155 (220) 2004.10.13.
(731) M & C Marketing Tanácsadó Kft., Budaörs (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; tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; portáldíszítés, kirakati dekoráció; üz-
leten belüli díszítés reklámanyagokkal.

(210) M 04 04157 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Comfort Line
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 04 04158 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkré-
mek.
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.
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.

(210) M 04 04159 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Day Fresh
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkré-
mek.

(210) M 04 04160 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 04161 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 04162 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Iceland
(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, jég, fûszerek.

M329

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 04163 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 04171 (220) 2004.10.13.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 01055 (220) 2005.03.22.
(731) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (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.
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 01060 (220) 2005.03.22.
(731) Nagy és Fia Kft., Oroszlány (HU)

(541) NEKTÁRIUM
(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 01062 (220) 2005.03.22.
(731) Sajtós László, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ adások bemutatása; klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.

(210) M 05 01063 (220) 2005.03.22.
(731) Sajtós László, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00978 (220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(210) M 04 04142 (220) 2004.10.12.
(731) Segesváry Attila, Szeged (HU); Kovács Evelin, Szeged (HU)

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

(210) M 04 04146 (220) 2004.10.12.
(731) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(541) SAVANNA
(511) 30 Csokoládé.

(210) M 04 04333 (220) 2004.10.25.
(731) SOLITAIDA Kft., Budapest (HU)

(541) LAASOO
(511) 25 Divat-, sportruházat, lábbeli.

(210) M 05 00511 (220) 2005.02.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

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

(210) M 05 00512 (220) 2005.02.07.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógy-
hatású készítmények.
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(210) M 05 00471 (220) 2005.02.03.
(731) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(541) HAXSON
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 05 00472 (220) 2005.02.03.
(731) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek.

(210) M 05 00176 (220) 2005.01.13.
(731) Janis Berzins, Riga (LT); Zane Berzina, Riga (LV)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; szépségápolási és testápoló készítmények; illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, masszázsolajok nem orvo-
si célokra; kozmetikai készítmények fürdõhöz, fürdõsók nem
orvosi használatra; samponok.
16 Nyomtatványok; naptárak, jegyzettömbök, üdvözlõkár-
tyák; csomagolódobozok.
35 Szappanok, szépségápolási és testápoló készítmények, illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények
fürdõhöz, samponok, nyomtatványok, naptárak, jegyzettömbök,
üdvözlõkártyák, csomagolódobozok kereskedelmi forgalmazása;
különbözõ áruk mások részére történõ összegyûjtése (azok szállí-
tását kivéve) fogyasztók részére annak lehetõvé tételére, hogy
ezeket az árukat megfelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák.

(210) M 04 03347 (220) 2004.08.04.
(731) PRINCE OLIVER Bt., Budapest (HU)

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

(210) M 04 03350 (220) 2004.08.04.
(731) TERMOSZIG-POLIGON Kft., Budapest (HU)
(740) Bóta János László, Budapest

(546)

(511) 17 Extrudált PVC-szalag, hõ- és hangszigetelési célokra.

(210) M 04 04729 (220) 2004.11.12.
(731) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Katona Géza, Katona és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04742 (220) 2004.11.25.
(731) GODZILLA MOBIL Telekommunikációs Bt., Szeged (HU)

(546)

(511) 35 Mobiltelefonok és mobiltelefon-alkatrészek kereskedelmi
forgalmazása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; beszerzõi szol-
gáltatás.
37 Mobiltelefon üzembe helyezési, hibakeresési és javítási
szolgáltatás.

(210) M 04 04744 (220) 2004.11.25.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) rental envelope
(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-

kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus ri-
asztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detek-
torok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lo-
pás megelõzésére szolgáló berendezések; riasztók; ellenõrzõ-be-
rendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel
bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektromos teker-
csek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák; memóriakár-
tyák, intelligens mikrokártyák, mágneses kódolók, vonalkód-le-
olvasók; CD- és DVD- lemezek lopása elleni védõ- és riasztóesz-
közök.
45 Detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; betörés elleni és
biztonsági riasztás, figyelés; területek, üzletek õrzés-védelme;
testõrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 04 04745 (220) 2004.11.25.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-
kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus ri-
asztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detek-
torok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lo-
pás megelõzésére szolgáló elektromos berendezések; riasztók; el-
lenõrzõ-berendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; veze-
tõréteggel bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektro-
mos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, me-
móriakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses kódolók,
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vonalkód leolvasók; CD- és DVD-lemezek lopása elleni védõ- és
riasztóeszközök.

45 Detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; betörés elleni és
biztonsági riasztás, figyelés; területek, üzletek õrzés-védelme;
testõrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 04 04750 (220) 2004.11.25.
(731) EURO-PRIMA Cukrásztermék Elõállító és Kereskedelmi Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Geiszt Éva, Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

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

(210) M 04 04751 (220) 2004.11.25.
(731) Berta Lóránt, Szeged (HU); Berta Róbert Csaba, Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 04 04772 (220) 2004.11.29.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04775 (220) 2004.11.29.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04778 (220) 2004.11.29.
(731) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04780 (220) 2004.11.29.
(731) Harmónia Reformház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda (mások szá-
mára); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; piackutatás; se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; árubemuta-
tás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzle-
ti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzul-
táció; import-export ügynökségek.

(210) M 04 04781 (220) 2004.11.29.
(731) Lin Lian Fen, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04785 (220) 2004.11.29.
(731) LBT Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 04788 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Óceán-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04789 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Queen-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04790 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Takarózzon velünk
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04792 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Baby-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04793 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Jobb lábbal kel.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04794 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Bari-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 04799 (220) 2004.11.30.
(731) Holdvilág Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari kiadványok.

(210) M 04 04802 (220) 2004.11.30.
(731) GARDA Hungária 2001 Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 30 Gyümölcsízû puhakaramella.

(210) M 05 00465 (220) 2005.02.03.
(731) MELOTRADE 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.
38 Távközlés.

(210) M 05 00466 (220) 2005.02.03.
(731) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

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

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

(210) M 05 00467 (220) 2005.02.03.
(731) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

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

(541) CHERYL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 05 00474 (220) 2005.02.03.
(731) Armin Wiedemann GmbH, Bécs (AT)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Cipõjavítás; akkumulátor regenerálás; festékpatron és fes-
tékkazetta-töltés másológépekhez; tintapatron és lézerkazet-
ta-(toner) töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás; élezés; gravírozás; bélyegzõkészítés.

(210) M 05 00377 (220) 2005.01.26.
(731) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(210) M 05 00379 (220) 2005.01.26.
(731) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(210) M 05 00380 (220) 2005.01.26.
(731) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(210) M 05 00383 (220) 2005.01.26.
(731) Kerényi Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 05 00384 (220) 2005.01.26.
(731) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 04692 (220) 2004.11.22.
(731) Mathiász Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi János ügyvéd, Budapest

(541) MATHIÁSZ
(511) 33 Borok.

35 Borok forgalmazása.
43 Vendéglátóipar, szállodai szolgáltatások, panziók, kávéhá-
zak, bár, éttermek, borozók.

(210) M 04 04773 (220) 2004.11.29.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04694 (220) 2004.11.22.
(731) KÉKACÉL ’93 Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 04754 (220) 2004.11.25.
(731) Full 2000 Kft., Dorog (HU)

(546)

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

(210) M 04 04774 (220) 2004.11.29.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 04777 (220) 2004.11.29.
(731) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04779 (220) 2004.11.29.
(731) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04782 (220) 2004.11.29.
(731) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt”,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GANZ-GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(210) M 04 04783 (220) 2004.11.29.
(731) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt”,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(210) M 04 04796 (220) 2004.11.29.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(554)

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

(210) M 04 04732 (220) 2004.11.24.
(731) Jana-Beauty Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 04 04739 (220) 2004.11.24.
(731) Kunné Semsei Angelika, Törökszentmiklós (HU)

(541) LEMANGURIA
(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; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

(210) M 04 04771 (220) 2004.11.29.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 05 00208 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00209 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00210 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00211 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00085 (220) 2005.01.10.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)

(541) ....mert egészsége mindennél fontosabb!
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok, diétás élelmiszerek; gyógy-

italok, gyógynövények; pasztillák, szõlõcukor; vitaminkészítmé-
nyek, ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek.

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

(210) M 05 00090 (220) 2005.01.10.
(731) Takács Julianna, Debrecen (HU)

(541) ÉLD AZ ÉLETED!
(511) 28 Játékok, játékszerek, társasjátékok.

(210) M 04 03091 (220) 2004.07.14.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. László Csaba jogi igazgató, MOGYI Kereskedelmi Kft.,

Csávoly
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(546)

(511) 30 Kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricapehely, kukorica-
liszt.
31 Kukorica.

(210) M 04 04364 (220) 2004.10.27.
(731) MagiCom Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 00796 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Partnex
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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-
szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00798 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) T-Online Böngészõ
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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 információátviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó-
szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 04 03327 (220) 2004.07.30.
(731) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-
temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.
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(210) M 04 03310 (220) 2004.07.30.
(731) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PLEASURE
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapapír, pipák,

cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemes-
fémbõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemes-
fémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem
nemesfémbõl) és szivarvágók.

(210) M 04 04218 (220) 2004.10.15.
(731) Totál Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Dessewffy, Bellák, Dávid és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 03269 (220) 2004.07.28.
(731) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 16 Tájékoztató, tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével); nyomtatott füzetek; dokumentációk, prospektusok és
egyéb nyomdaipari termékek.

(210) M 04 03295 (220) 2004.07.29.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing, piackutatás, reklámcélú kiállítás-
szervezés, kereskedelmi, képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és
fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki, szellemi ter-
mékek és forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügy-
nöki tevékenység, számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás,
adatbanki tevékenység, mûszaki, gazdasági, kereskedelmi, ta-
nácsadói és szakértõi tevékenység.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Tervezés, nevezetesen távközlési és interaktív multimé-
dia-rendszerek és -berendezések tervezése, ezek telepítése, fenn-
tartása, javítása; irodai, számítástechnikai, hírdástechnikai készü-

lékek és berendezések javítása; építészeti, építõmérnöki tevé-
kenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.

38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások; tarifa-
kedvezmény távközlési szolgáltatások, nevezetesen hang- és kép-
telefon, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatások.

(210) M 04 03288 (220) 2004.07.29.
(731) Stockhausen GmbH, Krefeld (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosó- és fehérítõkészítmények; tisztító-, polírozó-, zsíreltá-
volító és csiszolószerek, zsíroldó szerek, folteltávolító szerek, tin-
ta-, festék- és lakkeltávolító szerek; szappanok, nevezetesen fer-
tõtlenítõ, dezodoráló és izzadáscsökkentõ szappanok, pipereszap-
panok, szilárd és folyékony szappanok, zsíroldó szappanok; illat-
szerek, nevezetesen dezodorok személyes használatra, láb-
spray-k, izzadásgátlók; illóolajok; test- és szépségápoló szerek,
bõrtisztító és -ápoló szerek, kenõcsök, paszták, krémek, testápo-
lók, emulziók, olajok és gélek formájában, kéztisztító és -ápoló
szerek, valamint arctisztító és -ápoló szerek, kozmetikai készít-
mények, bõrvédõ szerek kereskedelmi és ipari célokra, bõrvédõ
készítmények, kenõcsök, paszták, krémek, testápolók, emulziók,
olajok és gélek formájában; samponok, hajvizek; fogmosó szerek;
fogkrémek.

(210) M 04 02535 (220) 2004.06.02.
(731) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Barackpálinka.

(210) M 04 02640 (220) 2004.06.09.
(731) PAROLE Szolgáltató és Szervezõ Bt., Monor (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
41 Oktatási szolgáltatás.
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(210) M 05 00095 (220) 2005.01.11.
(731) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 04 02548 (220) 2004.06.02.
(731) Derecskei Zsolt 33%, Budapest (HU); Dobos László 34%,

Felsõpakony (HU); Farkas Tamás Zoltán 33%, Hidas (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, okta-
tóberendezések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00096 (220) 2005.01.11.
(731) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Karl Fyer
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(210) M 05 00098 (220) 2005.01.11.
(731) Dobos Imre, Hajdúböszörmény (HU)

(546)

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

(210) M 05 00099 (220) 2005.01.11.
(731) TAP 23 Szolgáltató Betéti Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

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

tevékenységek.

(210) M 05 00100 (220) 2005.01.11.
(731) TAP 23 Szolgáltató Betéti Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

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

tevékenységek.

(210) M 05 00102 (220) 2005.01.11.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) Kapcsold ki magad!
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(210) M 04 02643 (220) 2004.06.09.
(731) „UNICO-TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sarnyai Sándor, 230. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 00104 (220) 2005.01.11.
(731) Aigle International SA, Boulogne-Billancourt (FR)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, csizmák, valamint kötöttáru, talpak
cipõkhöz és csizmákhoz, fejfedõk.
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(210) M 04 01475 (220) 2004.03.31.
(731) TQMI Kft. Hungary, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzleti tanácsadás; kereskedelmi célú rendezvények szerve-
zése (kiállítások, termékbemutatók).

(210) M 05 00103 (220) 2005.01.11.
(731) Part Ingatlanfejlesztõ és Kezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári Attila, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, vegytisztítás,
épületek tisztítása.
41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 05 00107 (220) 2005.01.11.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

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

Budapest

(541) Viceroy-The Right Choice
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,

öngyújtók, gyufák.

(210) M 04 03841 (220) 2004.10.20.
(731) WebBusiness Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Mihala Ferenc ügyvéd, Kecskemét

(541) WebBusiness-Az üzlet kezdõlapja!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 04 03843 (220) 2004.09.14.
(731) FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek.

(210) M 05 00108 (220) 2005.01.11.
(731) Vártok Tamás, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Egyszer használatos, papírból, kartonból és ezek kombiná-
ciójából készült termékek, különösen eldobható ruha- és ülésvé-
dõk.

(210) M 04 03898 (220) 2004.09.20.
(731) Markin Vlagyimir, Budapest (HU);

Poliscsuk Tatjana, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Japán licenc alapján gyártott gépek és szerszámgépek; mo-
torok; tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; keltetõgépek.
8 Japán licenc alapján gyártott kéziszerszámok és kézzel mû-
ködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; bo-
rotvák.

(210) M 04 03899 (220) 2004.09.20.
(731) Hungary Triple Share Kft., Budapest (HU)

(541) 2U
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, övek.

(210) M 04 03907 (220) 2004.09.21.
(731) Mudrák Béla, Esztergom (HU)

(541) KREA-TIPP
(511) 16 Nyomdai termékek, folyóiratok, kiadványok.

(210) M 05 00164 (220) 2005.01.13.
(731) Herba SM Kereskedelmi Kft., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A TERMÉSZET GYÖNGYE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(210) M 05 00165 (220) 2005.01.13.
(731) Verpelét Nagyközség Önkormányzat, Verpelét (HU)

(541) A BOR ÉS A NÓTA FALUJA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 04 03917 (220) 2004.09.21.
(731) „Ilcsi” Szépítõ Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A szépség az erõsségünk
(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, fodrászati készítmények,

kéz- és lábápoló készítmények.
35 Reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklámszövegek publiká-
lása, reklámanyagok terjesztése.
44 Kozmetikai tanácsadás, kutatás és szolgáltatások; szépség-
ápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmeti-
kák, fodrászszalonok.
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(210) M 04 03919 (220) 2004.09.21.
(731) Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság, Szeged (HU);

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

(541) Természetesen Önért, természetesen a holnapért
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03926 (220) 2004.09.22.
(731) BIOPONT PLUS Kft., Budapest (HU)

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

rított és fõzött zöldségek és gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 04 03071 (220) 2004.07.13.
(731) Spicers Limited, Sawston, Cambridge (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FIVE STAR
(511) 16 Papír zsebkendõk, papír asztalterítõk, papír toalettkendõk és

törülközõk; egészségügyi papír; hulladéktároló zsákok; szeme-
teszsákok; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írószerek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; írótömbök; papírszalag tekercsek összeadógépek-
hez; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; könyvköté-
sek; könyvek; írómappák; irattartó dobozok papírból, kartonból
vagy mûanyagokból; cédulakatalógus tárolódobozok papírból,
kartonból vagy mûanyagokból; iratkapcsok, iratfûzõk; iratkap-
csok, gemkapcsok; csíptetõs írómappák; könyvkötések számító-
géppel kinyomtatott anyagokhoz; javítófolyadékok; asztalra he-
lyezhetõ kosárkák papírból, kartonból vagy mûanyagokból; elõ-
jegyzési naptárak, határidõnaplók; papírból, kartonból vagy mû-
anyagokból készült hajlékony (floppy) lemez tárolók; szalagada-
golók; szárazon letörölhetõ papírlemezek és filctollak; irattartók
és iktatókönyvek, kartotékok; faxpapír tekercsek; flip-chartok
(összetolható állványzatú táblák); szövegkiemelõk (filctollak);
címkék, nem szövetbõl; jegyzékpapírok; tollak (irodai cikkek);
filctollak; ceruzák; törlésre szolgáló termékek; ceruzahegyezõk;
regisztrálókártyák; kivehetõ jegyzettömbök; gyûrûs és kapcsos
iratrendezõk; mérõkörzõk és alátétlemezek; irodai gumiszalagok;
rajzolóvonalzók; bélyegzõpárnák; tinták; tûzõgépek; fûzõgem-
kapcsok, papírfûzõ/könyvfûzõ drótkapcsok; tálcák és alátétûrtöl-

tõk; lovasok kartotékokhoz; tartozékok optikai megjelenítõ egy-
ségekhez; éves elõjegyzési naplók; írógépszalagok; festékszala-
gok írógépekhez; festékszalagok számítógép nyomtatókhoz; fes-
tékszalagok számológépekhez, szövegfeldolgozó gépekhez és
pénztárgépekhez; beállítható csuklótartó párnák; mappák mûvé-
szek számára; CD-tartók; kapcsos tartószerkezetek; másolattar-
tók; rendelésre készült dátum- és üzenetbélyegzõk; rendelésre ké-
szült önfestékezõ bélyegzõk; lemeztartó dobozok; lemeztartók;
hajlékony (floppy) lemez dobozok; hajlékony (floppy) lemez tar-
tó kartotékos szekrényfiókok; olcsó gumibélyegzõk; minidiszk
tartók; egéralátétek; multimédiatálcák; elõre festékezett, rende-
lésre készült bélyegzõk; helytakarékos másolattartók; telefontar-
tó karok; csíptethetõ falitábla, keménytábla, irattartó és átlátszó
irattartó; felakasztható aktatároló, zsebes irattartó, ceruzahegye-
zõ, számozógép, bérmentesítõcédula, címkék, papírmegsemmisí-
tõ (irodai felszerelés), hibajavító, papírlapok (másolópapírok),
borítékok, beleértve bélelt és kartonhátú borítékok, mozgatható
irodai lépcsõ, cipzáras erszények, gumipecsétek, vágófelszerelé-
sek/papírvágó gépek, patronok tintasugaras nyomtatókhoz, repre-
zentációs könyvek, kéziratos könyvek, ragasztócédulák, CD-hez
használt címkék, alátétek, ragasztók (golyós, tubusos), mint iro-
dai felszerelések.

(210) M 05 00109 (220) 2005.01.11.
(731) Lexmark International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Lexington, Kentucky állam (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LEXMARK
(511) 37 Számítógép-perifériák, így nyomtatók, többfunkciós eszkö-

zök és egyéb berendezések beszerelése, karbantartása és javítása;
technikai segítségnyújtás, így hibakeresés számítógépes periféri-
ákkal kapcsolatos problémák esetén; vásárlói kedvezmények biz-
tosítása többfunkciós eszközök és egyéb irodai berendezések
vonatkozásában.

42 Tanácsadás és konzultáció irodai berendezésekkel, nyomta-
tókkal, nyomtatók üzembe helyezésével, szövegszerkesztõkkel
és számítógépekkel kapcsolatban; szoftver, számítógépes rend-
szerek és nyomtatórendszerek tervezése, elemzése; irodai kiszol-
gáló rendszerek konfigurálása; szoftverek karbantartása és frissí-
tése; számítógépek, nyomtatók és szoftverek bérbeadása; számí-
tógépek és nyomtatók adásvétele a régiek beszámításával; irodai
berendezések, számítógépek és nyomtatók vagyonértékelése.

(210) M 04 04087 (220) 2004.10.05.
(731) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) PONMEL
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszer-különlegességek, gyógyszerve-

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

(210) M 04 04089 (220) 2004.10.05.
(731) Mikon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RTS
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 05 00166 (220) 2005.01.13.
(731) Bringapont Kft., Egervár (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(210) M 05 00169 (220) 2005.01.13.
(731) COSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03986 (220) 2004.09.28.
(731) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-

és Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment
és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, Budapest (HU)

(541) BME MBA
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, adók, nagyfrekvenciás generá-

torok (távközlés), ajtócsengõk, elektromos, ajtónyitó szerkeze-
tek, elektromos, ajtózárak, elektromos, akkumulátoredények, ak-
kumulátorok, elektromos, akkumulátorrácsok, akkumulátortartá-
lyok, akkumulátortöltõk, akusztikus csatolók, akusztikus/akuszti-
kai riasztók, alhidádék, távcsõvel, ampermérõk, anódok, anódte-
lepek, antennák, antikatódok, anyagok elektromos vezetékekhez
(huzalok, kábelek), anyagvizsgáló készülékek és gépek, aperto-
méterek, fénynyílásmérõk (optika), arcfestés eltávolítására szol-
gáló készülékek, elektromos, armatúrák, forgórészek (elektro-
mosság), asztronómiai készülékek és mûszerek, audiovizuális ta-
nítási eszközök, automatikus elosztógépek, automatikus forgóaj-
tók, automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével), automatikus
kormányberendezések jármûvekhez, azbesztkesztyûk balesetvé-
delmi célokra, azbesztruhák balesetvédelmi célokra, azimutális
mûszerek, azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez, azono-
sító zsinórok elektromos vezetékekhez, baleset elleni védõkesz-
tyûk, balesetvédelmi hálók, barométerek, bábuk mesterséges léle-
geztetés gyakorlására [oktatási eszközök], bekapcsolók, zárókap-
csolók, belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék, benzinszintjelzõk,
benzinszivattyúk üzemanyagtöltõ állomásokhoz, berregõk, elekt-
romos, berregõk, önmûködõ áramszaggatók, betatronok, indukci-
ós gyorsítók, betörésgátló felszerelések, elektromos, betörésgátló
riasztókészülékek, bélyegzõórák, bérmentesítést ellenõrzõ készü-
lékek, binokuláris távcsövek, biztonsági felszerelések (a jármû-
ülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével), biz-
tonsági készülékek a vasúti közlekedéshez, biztosítékhuzalok,
biztosítékok (olvadó), bonckészlet (mikroszkópiai), bõrvastag-
ságmérõ készülékek, bõrvastagságmérõ mûszerek (bõripar), bú-
várálarcok, búvárfelszerelések, búvárkesztyûk, búváröltönyök,
búvárruhák, CD-ROM (kompakt) lemezek, csipek (integrált
áramkörök), ciklotronok, cvikkertokok, csak televíziós vevõké-
szülékekkel együtt használható játékok, csatlakozások, kábelsa-
ruk (villamosság), csatlakozó dobozok (villamosság), csatlako-
zók, konnektorok, csatolások, kötések (elektromos), csatolók (in-
formatika), csavarmenet mérõk, csengõk (riasztóberendezések),
csíptetõk, cvikkerek, csuklótámaszok számítógép-használathoz,
dekompressziós kamrák (keszonban), denzitométerek, sûrûség-

mérõk, desztillálóberendezések tudományos használatra, detek-
torcsõ, audion (rádió), detektorok, diafragmák (akusztika), diaf-
ragmák (fényképészet), diagnosztikai készülékek, nem gyógyá-
szati használatra, diapozitív keretezõgépek, diapozitívok, diavetí-
tõk, diffrakciós készülékek (mikroszkópia), diktafonok, dinamo-
méterek, rugós erõmérõk, díszítõ mágnesek, dózismérõk, dozi-
méterek, dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozá-
sok, egér (informatikai), egéralátétek, egyedi fényvisszaverõ le-
mezek közlekedési balesetek megelõzésére, elágazódobozok (vil-
lamosság), elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlé-
sére, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektro-
lizáló berendezések, elektromágneses tekercsek, elektromos ak-
kumulátorok jármûvekhez, elektromos hegesztõkészülékek,
elektromos irányváltó készülékek, elektromos kerítések, elektro-
mos veszteségjelzõ készülékek, elektromosan fûtött zoknik,
elektronikus címkék árukhoz, elektronikus határidõnaplók, elekt-
ronikus hirdetõtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus közle-
mények [letölthetõ], elektronikus zseb fordítógépek, elemek,
elektromos, ellenállások, elektromos, ellenõrzõ-berendezések,
elektromos, ellenõrzõ-készülékek nem gyógyászati használatra,
elosztódobozok (elektromosság), elosztópultok (elektromosság),
elosztótáblák (elektromosság), elõrajzolók, epidiaszkópok, ergo-
méterek, ernyõk, fluoreszcens, erõsítõcsövek, erõsítõk, exponált
filmek, fax-berendezések, fedelek elektromos dugaszolóaljaza-
tokhoz, fejhallgatók, felmérõ eszközök (geodézia), felügyeleti
mûszerek, elektromos, felvonóvezérlõ készülékek, fermentációs
készülékek (laboratóriumi), feszültségszabályozók jármûvekhez,
félvezetõk, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák (vizuális kijel-
zõkhöz, displayekhez), fénycsövek reklámcélokra, fényelemek,
fényerõ-szabályozók, elektromos, fényképezõgépek, fényképé-
szeti képkeresõk, irányzóbeállítók, fénymásoló gépek, fénymé-
rõk, fénymérõk, megvilágításmérõk, fényt kibocsátó elektronikus
mutatóeszközök, fénytávíró készülékek, filmkamerák, filmvágó
készülékek, fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), fogvédõk, fojtóteker-
csek, fonalszámlálók (nagyítóüvegek), fordulatszámlálók, fordu-
latszám-szabályozók lemezjátszókhoz, forrasztókészülékek,
elektromos, forrasztópákák, fotómásolatok szárítására szolgáló
készülékek, fotómásolatok tükör fényezésére szolgáló készülé-
kek, földmérõ láncok, frekvenciamérõk, függõónok, füldugók,
füldugók búvároknak, füstjelzõ berendezések, galenit kristályok
(detektorok), galvanizáló készülékek, galvanométerek, galvano-
technikai berendezések, galvánakkumulátorok, galvánelemek,
gázellenõrzõ készülékek, gázkisülési csövek, (elektromos) nem
világítási célra, gáztárolók, gazométerek, geodéziai mûszerek és
készülékek, golyóálló mellények, gumiabroncsokban levõ nyo-
más csökkenését automatikusan jelzõ készülékek, gyûjtõlencsék,
kondenzorlencsék, hajlékony (floppy) lemezek, hajósebesség-
mérõ mûszerek, hajózási jelzõberendezések, hajózási készülékek
és mûszerek, hamispénz-vizsgáló berendezések, hangátviteli ké-
szülékek, hangfelszedõ karok lemezjátszókhoz, hangfelvevõ ké-
szülékek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, hangrögzítõ sza-
lagok, hangszóródobozok, hangszórók, hangosbemondók, hang-
vezetõk, hangvisszaadó készülékek, határolók, limiterek (elektro-
mosság), háromlábú állványok fényképezõgépekhez, hegesztõ-
elektródák, hídmérlegek, jármûmérlegek, higanyos libellák, hig-
rométerek, (lég)nedvességmérõk, hodométerek (lépésszámlá-
lók), hologramok, homokórák, hordozható telefonok, hõmérõk,
nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõk, hõmérséklet-
szabályozó készülékek, hullámhosszmérõk, huzalkapcsolók (vil-
lamosság), huzalok fémötvözetbõl (biztosítékhuzalok), idõre-
gisztráló készülékek, indikátorok, jelzõk (villamosság), indítóká-
belek motorokhoz, induktorok, indukciós tekercsek (elektromos-
ság), inkubátorok baktériumkultúrákhoz, integrált áramkörök, in-
terfészek (informatika), intermedierek (fényképészet), invert-
erek, áramirányítók (elektromosság), ionizáló készülékek, kivéve
a levegõkezelõ készülékeket, ipari mûveletek távirányítására
szolgáló elektromos berendezések, iránytûk, irányzótávcsövek
tûzifegyverekhez, ívhegesztõ készülékek, ívvágó készülékek, jár-
mûvek üzemképtelenségére figyelmeztetõ háromszögek, jegyau-
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tomaták, jelzõberendezések (világító vagy mechanikus), jelzõbó-
ják, jelzõcsengõk, jelzõcsengõk, elektromos, jelzõlámpák, jelzõ-
sípok, kaliberkörzõk, tolómércék, kalibrálógyûrûk, kapacitásmé-
rõk, kapcsolódobozok (elektromosság), kapcsolók, elektromos,
kapcsolótáblák, kapillárisok, hajszálcsövek, katódok, katódos ké-
szülékek rozsda elleni védelemre, kazánok, kemencék laboratóri-
umi kísérletekhez, kazánszabályozó mûszerek, kazetta lejátszók,
kábelek, elektromos , keretek diapozitívekhez, kéknyomatos má-
sológépek, kémcsövek, kénezésszabályozók, képernyõk fotogra-
vûrhöz, képtávíró készülékek, kézi adó-vevõk, kiegyensúlyozó
készülékek, kilométer-számlálók jármûvekhez, klinométerek,
lejtmutatók, dõlésmérõk (vasút), koaxiális kábelek, kollektorok,
elektromos, kommutátorok, kompakt (CD) lemezjátszók, kom-
paktlemezek (audio-video), komparátorok, kompaszok (mérõmû-
szerek), kondenzátorok, elektromos, kontaktlencse tartók, kon-
taktlencsék, konverterek, elektromos, korrekciós lencsék (opti-
ka), kozmográfiai mûszerek, ködjelzõk, nem robbanóak, könyve-
lõgépek, köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromato-
gráfok laboratóriumi használatra, kronográfok [idõtartam-re-
gisztráló készülékek], laboratóriumi tálcák, laterna magica, le-
mágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz, lemezadagolók,
juke boxok (informatika), lemezek elektromos akkumulátorok-
hoz, lemezjátszók, lemezjátszótûk cseréjére szolgáló készülékek,
lemezmeghajtók (számítógépekhez), lencsék csillagfényképezés-
hez (asztrofotográfiához), levegõ elemzésére szolgáló készülé-
kek, levélmérlegek, légsûrûségmérõk, légzõkészülékek légszû-
résre, légzõkészülékek víz alatti úszáshoz, légzõmaszkok (nem
mesterséges lélegeztetéshez), lélegeztetõkészülékek, a mestersé-
ges légzésre valók kivételével, lézerek, nem gyógyászati haszná-
latra, libellák, vízmértékek, logarlécek, lombikállványok, retorta-
állványok, lombikok laboratóriumi kísérletekhez, lyukkártyás
irodagépek, magasságmérõk, magnetofonfej-tisztító szalagok,
magnetofonok, magnetofonszalagok, manométerek, matematikai
mûszerek, mágnesek, mágneses adathordozók, mágneses huza-
lok, mágneshuzalok, mágneses kódolók, mágneskártyák, mág-
neslemezek, mágnesszalag-egységek (informatika), mechanikus
cégtáblák, cégérek, megafonok, megfigyelõ mûszerek, membrá-
nok tudományos készülékekhez, memóriakártyák, intelligens
mikrokártyák, mennyiségjelzõk, mentõbóják, mentõcsónakok,
mentõkészülékek és felszerelések, mentõlétrák, vészkijárati vas-
lépcsõk, mentõmellények, mentõövek, mentõponyvák, meteoro-
lógiai léggömbök, meteorológiai mûszerek, metronómok, ütem-
adók, metszetvágók, kismetszõk, mélységmérõ fonalak, mélység-
mérõ készülékek és gépek, mércék, mértékek, mérõmûszerek,
mérlegek, mérõasztalok (geodézia), mérõberendezések, mérõmû-
szerek, mérõeszközök, mértékek, mérõkanalak, adagolókanalak,
mérõkészülékek, elektromos, mérõmûszerek, mérõónok, mérõru-
dak (mérõmûszerek) mérõüvegek, mikrofonok, mikrométercsa-
varok optikai eszközökhöz, mikrométerek, mikroprocesszorok,
mikroszkópok, mikroszkópok tárgylemez dobozai, modemek,
monitorok (számítógéphardver), monitorok (számítógépprogra-
mok), monoklikhoz kis láncok, motoros tûzifecskendõk, mozifil-
mek (exponált), munkafelügyeleti tükrök, mûanyag-csomagolá-
sok hegesztésére szolgáló készülékek, elektromos, mûholdak,
mesterséges holdak tudományos használatra, mûholdas navigáci-
ós készülékek, nagyfrekvenciás készülékek, nagyítókészülékek
(fényképészet), nagyítók, lupék (optika), napelemek, napellen-
zõk, lencsevédõ ernyõk, napszemüvegek, navigációs berendezé-
sek jármûvekbe [fedélzeti számítógépek], navigációs eszközök,
nehezékek világító készülékekhez, nóniuszok, finombeállítók,
noteszgépek, notebookok, nyomásjelzõ dugók szelepekhez, nyo-
másjelzõk, nyomásmérõk, nyomógombok csengõkhöz, nyomta-
tók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, objektívek, lencsék
(optika), ohmmérõk, oktatási készülékek, oktánsok (csillagma-
gasság-mérõk), olvasóegységek (informatika), olvasztótégelyek
(laboratóriumi), ón függõónokhoz, operációs rendszerek számító-
gépekhez (rögzített), optikai adathordozók, optikai cikkek, opti-
kai kémlelõnyílások ajtókra, optikai készülékek és eszközök, op-
tikai lámpák, optikai lemezek, optikai lencsék, optikai letapogató-
egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szá-
lak), orrvédõk mûugrók és úszók részére, orsók, csévék (fényké-

pészet), oszcillográfok, oxigén áttöltésére szolgáló készülékek,
ózonizátorok (ózonizálók), pajzsok munkások arcának védelmé-
re, parkolóórák, periszkópok, pénzbedobós készülékekhez való
gépezetek, pénztárgépek, pénzszámláló és osztályozógépek, pi-
petták, pirométerek, planiméterek, területmérõk, polariméterek,
sarkításmérõk, postabélyeg-számláló gépek, precíziós mérlegek,
precíziós mérõmûszerek, prizmák (optika), processzorok (köz-
ponti adatfeldolgozó egységek), radarkészülékek, radiológiai er-
nyõk ipari használatra, radiológiai készülékek ipari használatra,
rajzfilmek, rádió antennatornyok, rádiók jármûvekbe, rádióké-
szülékek, rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, reduk-
torok (elektromosság), refraktorok, fénysugártörõ készülékek, re-
lék, elektromos, reosztátok, szabályozható ellenállások, retorták,
lombikok, részecskegyorsítók, riasztók*, rovarok vonzására és
elpusztítására szolgáló elektromos eszközök, röntgenberendezé-
sek, nem orvosi célokra, röntgencsövek, nem gyógyászati haszná-
latra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenfilmek,
exponált, röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra, rönt-
gensugárzás elleni védõeszközök, nem orvosi célokra, röntgensu-
gárzás elleni védõkesztyûk ipari használatra, sablonok, másoló
idomszerek (mérõeszközök), savsûrûségmérõk, savsûrûségmé-
rõk akkumulátorokhoz, scannerek, optikai letapogatók (informa-
tika), sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez, sebességmérõ
mûszerek (fényképészet), sebességmutatók, sétálómagnók, sípok
kutyák hívására, sípos riasztókészülékek, sótartalommérõk, sófo-
kolók, sötétkamralámpák (fényképészet), sötétkamrák (fényké-
pészet), speciális bútorzat laboratóriumokba, speciális védõöltö-
zetek repülõk részére, spektrográfok, spektroszkópok, sportszem-
üvegek, sugárzásmérõk, súlymérõ gépek, súlymérõ készülékek és
eszközök, súlyok, sûrûségmérõk, denziméterek, szabászati mérõ-
szalagok, szachariméterek, szavazógépek, száloptikás vezetékek
és kábelek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák,
számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépek, számítógépes
játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), számlálók, mérõmûszerek, számlázógépek, számoló-
gépek, számológépek (golyókkal), számolókorongok, szárítóáll-
ványok (fényképészet), szárítóállványok fényképészethez, sze-
gélyjelölõk (varráshoz), szemellenzõk, szemvédõ ernyõk, sze-
mélyazonosító kártyák, mágneses, személy(táv)hívók, szemlen-
csék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek, szemüvegek
(optika), szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüveg-
tokok, szemüvegzsinórok, szeszfokolók, alkoholométerek, szex-
tánsok (szögmérõk), szélmérõk, anemométerek, szélzsákok [szél-
irány jelzésére], szferométerek (felületgörbület-mérõk), szigetelt
rézhuzalok, szikrafogók, szilíciumlemezek (integrált áramkörök-
höz), szimulátorok jármûvek kormányozásához és vezérléséhez,
színpadvilágítás-szabályozók, szintezõ mûszerek, szintezõlécek
(ellenõrzõ mûszerek), szirénák, szivargyújtók gépkocsikba, szi-
vattyúk, szócsövek, szoftverek (rögzített), szolenoid szelepek
[elektromágneses kapcsolók], szonárok, hanglokátorok, szondák
tudományos használatra, szonométerek, rezgõnyelves frekven-
ciamérõk, szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós ve-
võkészülékkel használhatók, szórócsövek tûzoltófecskendõk
tömlõihez, szögmérõk (mérõmûszerek), szövegszerkesztõ gépek,
sztereoszkopikus, térlátó készülékek, szünetmentes áramforrá-
sok, szûrõk (fényképészet), szûrõk légzõmaszkokhoz, tachométe-
rek, tartók elektromos tekercsekhez, taxaméterek (díjmutató
számlálószerkezetek), távadók, transzmitterek (távközlés), táv-
gyújtó készülékek, elektromos, távirányító készülékek, távíróhu-
zalok, távírók (készülékek), távmegszakítók, távkapcsolók, táv-
mérõ mûszerek, távolságmérõk, távmérõ mûszerek, teleméterek,
távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók, tejfajsúly-
mérõk, tejsûrûségmérõk, tekercsek, elektromos, telefon-üzenet-
rögzítõk, telefonhallgatók, telefonhuzalok, telefonkagylók, tele-
fonkészülékek, telepek világításhoz, teleszkópok, televíziós ké-
szülékek, telexgépek, tengerészeti iránytûk, tengeri mélységmé-
rõk, teodolitok, termoionikus lámpák és csövek, termosztátok,
termosztátok jármûvekhez, térdpárnák, térdvédõk munkásoknak,
térhatású készülékek, tisztítóberendezések hanglemezekhez, to-
jáslámpázók, tokok kizárólag fényképészeti készülékek és mû-
szerek részére, tolómércék, tolósúlyos kézimérlegek, tölcsérek
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hangszórókhoz, töltõkészülékek elektromos elemekhez, transz-
formátorok, tranzisztorok, tûk lemezjátszókhoz, tükrök (optika),
tûz elleni védõruházatok, tûz elleni védõtakarók, tûzjelzõ készü-
lékek, tûzoltócsákányok, tûzoltófecskendõk, tûzoltóhajók, tûzol-
tó készülékek, tûzvédelmi fúvókák, tûzvédelmi öltözékek, tv-sú-
gógépek, ultraibolya sugárzás elleni szûrõk, fényképezéshez,
úszómellények, úszóövek, úszószárnyak, (szárny alakú) úszó-
övek, útirányjelzõ bóják, útjelzõk, világító vagy mechanikus, va-
kításgátló ellenzõk, vakításgátló szemüvegek, vakuk (fényképé-
szet), varázsvesszõk (forráskutatóké), variométerek, változtatha-
tó induktivitású tekercsek, vasalók, elektromos, vasalt vonómé-
rõk, vágóberendezések mozifilmekhez, vákuumcsövek (rádió),
vákuummanométerek, vákuummérõk, vegyészeti készülékek és
eszközök, vetítõgépek, vetítõvásznak, vetítõvásznak (fényképé-
szet), vevõkészülékek (audio-, video-), vezetékcsatlakozások,
elektromos, vezetékcsatornák, elektromos, vezetékek, elektro-
mos, vezetõk, elektromos, vezetõréteggel bevont üveg, vezérlõ-
pult (elektromosság), védõálarcok/maszkok *, védõcipõk balese-
tek, sugárzás és tûz ellen, védõeszközök személyek balesetvédel-
mére, védõhálók, védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen, vé-
dõsisak forrasztáshoz, védõsisakok, védõsisakok sporthoz, video-
játék-kazetták, videokamerák, videokazetták, videoképernyõk,
videomagnók, képmagnók, videoszalagok, videotelefonok, vilá-
gítójelek, világítótornyok, villamos fûtésû hajsütõ vasak, villa-
mos kábelek, villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villa-
nólámpák (fényképészet), villámhárítók, villogók (fényjelek),
visszaverõdés-mérõk, reflektométerek, viszkozitásmérõk, vízál-
lásjelzõk, vizelet-fajsúlymérõk, vízmérõk, hidrométerek, vízszin-
tezõ, horizontmeghatározó mûszerek, vízszintezõk, szintezõmû-
szerek (geodézia), voltmérõk, vonalkód-leolvasók, vonalzók
(mérõeszközök), wurlitzerek (zenegépek), zavarszûrõ készülékek
(villamosság), zárak, blendék (fényképészet), zárak, elektromos,
zárkioldók (fényképészet), zsebkalkulátorok, zseblámpaelemek,
ácsvonalzók, famérõ lécek, állványok fényképezõgépekhez,
áram-egyenirányítók, (áramkör) megszakítók, érintkezõk,
elektromos, érintkezõk nemesfémbõl, elektromos, érmebedobás-
sal mûködõ kapuk gépkocsiparkolókhoz, érmebedobással mûkö-
dõ szerkezetek televíziós készülékekhez, érmével mûködõ kiol-
dószerkezetek, ételelemzõ készülékek, öblítõedények (fényképé-
szet), összeadógépek, összeadómûvek, számlálók, összekötõ hü-
velyek/karmantyúk elektromos kábelekhez, üzemanyag-adagoló
pumpák üzemanyagtöltõ állomások (benzinkutak) számára.

41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgál-
tatásai), egészség(védõ) klubok (kondícionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvé-
szek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozé-
kaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), fordítói
szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése,
gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra, idõ-
mérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai), játékter-
mi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karaoke szol-
gáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyûbú-
vár felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári kölcsön-
zés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, leírószol-
gálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügynökségek
mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmek
kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások),
oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online
elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk], online játé-
kok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvodák (nevelés),
pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülékek köl-
csönzése, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós szóra-
koztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok

szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítá-
sa, sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzé-
se (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése,
sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szeren-
csejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szerve-
zése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szín-
padi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szó-
rakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testnevelés, tornatanítás,
vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),
vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilm-
gyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése,
videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberende-
zések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
állatidomítás, állatkertek üzemeltetése, éjszakai klubok, élõ elõ-
adások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 04 04016 (220) 2004.09.30.
(731) MÁTRIX MÉDIA Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György ügyvéd, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás.

(210) M 04 02295 (220) 2004.05.14.
(731) Házas Hétvége Katolikus Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Házas hétvége
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; különösen vallási össze-
jövetelek szervezése.

(210) M 04 02296 (220) 2004.05.14.
(731) Házas Hétvége Katolikus Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Jegyes hétvége
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, különösen vallási össze-
jövetelek szervezése.

(210) M 04 04021 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(210) M 04 04022 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04023 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04024 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04025 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04026 (220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 04 04044 (220) 2004.10.01.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.

(210) M 04 04046 (220) 2004.10.01.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.
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(210) M 04 04047 (220) 2004.10.01.
(731) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Könyvek, szak-
könyvek, tankönyvek, jegyzetek; folyóiratok, újságok, hírleve-
lek; ismertetõ füzetek, prospektusok, poszterek, naptárak, tanítási
és oktatási anyagok és eszközök (készülékek kivételével).
41 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Egyetemi és fõisko-
lai oktatás; posztgraduális és doktori képzés; távoktatás; nyelvok-
tatás és -vizsgáztatás; diplomások továbbképzése; tanfolyamok,
szemináriumok szervezése és tartása; konferenciák, szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása; kulturális elõadások, estek és
matinék tartása; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
diákkollégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek
és sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk
nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk.
42 2004. április 2-i belsõ elsõbbség: Mûszaki kutatás.

(210) M 04 02794 (220) 2004.06.22.
(731) FLORETTA Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)

(546)

(511) 31 Növények, magvak (vetõmagvak), palánták, virághagymák.

(210) M 04 02826 (220) 2004.06.24.
(731) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 02852 (220) 2004.06.28.
(731) EVENT SERVICE Marketing és Reklám Kft., Szentendre (HU);

COIMBRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
(740) dr. Szabó Gyula ügyvéd, Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 04244 (220) 2004.10.18.
(731) HIPPO 2001 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04247 (220) 2004.10.18.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik ügyvéd, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 04270 (220) 2004.10.19.
(731) LASER PICTURE SHOP Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Gyula, Budakalász

(546)

(511) 9 Lézeres, permanens 3D képelõállító berendezések és felsze-
relések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek a lézeres 3D képelõállí-
tást létrehozó eszközök értékesítése területén.

(210) M 04 03480 (220) 2004.08.16.
(731) Radex Communications Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és
televízió-programok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése.
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(210) M 04 03482 (220) 2004.08.16.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd., Wilmington,

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

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés-, hal- és szárnyaskészít-
mények; tartósított (konzerv) és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok; desszertek.
30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertés-
hús szendvicsek, halas szendvicsek; kétszersültek, kekszek; ke-
nyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhe-
lyettesítõk, pótkávé; tea; mustár; zabliszt, zabpehely; tészták,
tésztafélék; szószok; fûszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
41 Oktatási tárgyú információk/anyagok az egészség, a táplál-
kozás és a fitnesz területén.
43 Éttermekkel és egyéb étel és ital árusításával kapcsolatos lé-
tesítmények mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatások; hazavi-
telre szánt ételek elõkészítésével és értékesítésével kapcsolatos
szolgáltatások.

(210) M 04 03494 (220) 2004.08.16.
(731) Simon Gordon, Sitke (HU)
(740) dr. Pénzes Katalin, Dr. Pénzes Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban fából vagy
egyéb anyagokból készült konyhabútor.

(210) M 04 04313 (220) 2004.10.21.
(731) MM-GENIUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rozgonyi Balázs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályba); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.

(210) M 04 04336 (220) 2004.10.25.
(731) Szigetvin Kft., Szigetcsép (HU)

(541) HOMOKGYÖNGYE
(511) 33 Borok.

(210) M 04 04338 (220) 2004.10.25.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) Miss Fashion Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 04 04341 (220) 2004.10.25.
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZALBRIX
(511) 5 Oltóanyagok humán felhasználásra.

(210) M 04 03565 (220) 2004.08.23.
(731) Ultra Premium Brands Limited, Milton Keynes,

Buckinghamshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RED DEVIL
(511) 32 Sörök; italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsita-

lok és gyümölcslevek; energiaitalok; fagyasztott gyümölcsital-
koncentrátumok; szénsavas italok; a felsorolt italok készítéséhez
szükséges koncentrátumok és készítmények.

33 Alkoholtartalmú italok; alkoholos italkészítmények; alko-
holos kivonatok.

(210) M 04 03625 (220) 2004.08.27.
(731) Dr. FITOKUP Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású termékek.

(210) M 04 03629 (220) 2004.08.27.
(731) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(541) RIPCA
(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, ellenõrzésére és szabályozására szolgáló készülékek.

17 Gumiból, mûanyagokból, azbesztbõl, csillámból készült
szigetelõanyagok, csövek, vezetékek, tömítõ-, kitömõ-, szigetelõ-
anyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjármû
villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû villamossági
elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskereskedelme.

M348

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 03634 (220) 2004.08.27.
(731) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, ellenõrzésére és szabályozására szolgáló készülékek.
17 Gumiból, mûanyagokból, azbesztbõl, csillámból készült
szigetelõanyagok, csövek, vezetékek, tömítõ-, kitömõ-, szigetelõ-
anyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjármû
villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû villamossági
elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskereskedelme.

(210) M 05 00213 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 04 03649 (220) 2004.08.30.
(731) Mars, Incorporated Delaware, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Oppenheim Klára, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, ká-
vé, kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és ci-
kóriakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-

temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és étel összetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.

(210) M 05 00126 (220) 2005.01.13.
(731) ROXER-HD BTL Rendezvényszervezõ Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

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

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

(210) M 05 00129 (220) 2005.01.13.
(731) Európai Párbeszéd Alapítvány, Budapest (HU)

(541) PÁRBESZÉD AKADÉMIA
(511) 41 Nevelés; oktatások; szakmai képzések; kulturális tevékeny-

ségek.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása.

(210) M 05 00133 (220) 2005.01.13.
(731) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZAMOS MARCIPÁN LIKÕR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 00134 (220) 2005.01.13.
(731) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03067 (220) 2004.07.13.
(731) 1 A PHARMA Magyarország Kft. „B.A.”, Szentendre (HU)
(740) dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat ké-
szítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.
35 Reklámozás és üzletmenettel kapcsolatos tevékenységek.
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(210) M 05 00110 (220) 2005.01.11.
(731) SUPERSTATION, INC., (Georgia állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TBS VERY FUNNY
(511) 35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógus alapján

mûködõ csomagküldõ szolgáltatások, különféle fogyasztási cik-
keket árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; in-
tegrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítá-
sa biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formá-
jában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítésé-
hez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltele-
vízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása és/vagy bemutatá-
sa; kábeltelevízión, televízión, rádión és globális számítógépes
hálózaton keresztül közvetített folytatásos vígjátékok, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
42 Számítógépes szolgáltatások, online számítógépes szolgál-
tatások, így online folyóiratok; online számítógépes adatbázis és
interaktív adatbázis biztosítása; szórakozással és szórakoztatással
kapcsolatos információs weboldal biztosítása, valamint online
kapcsolatok biztosítása egyéb weboldalakhoz; ideiglenes online
szoftverhasználat biztosítása; vidámparkok és kalandparkok szol-
gáltatásai.

(210) M 04 03770 (220) 2004.09.08.
(731) Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03772 (220) 2004.09.08.
(731) Pukholm Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 04 03787 (220) 2004.09.09.
(731) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) Határátkelõ
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

(210) M 04 03805 (220) 2004.09.13.
(731) dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 04 04203 (220) 2004.10.14.
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Élelmiszer nagy- és kiskereskedelem; alkohol és alkohol-
mentes italok nagy- és kiskereskedelme; háztartásicikk- nagy- és
kiskereskedelem; irodafelszerelések nagy- és kiskereskedelme
bútorok kivételével; papíráru nagy- és kiskereskedelem; gyógy-
szertári termékek nagy- és kiskereskedelme; illatszerek nagy- és
kiskereskedelme; tisztító-, fehérítõ- és mosószerek nagy- és kis-
kereskedelme; barkácsolási cikkek nagy- és kiskereskedelme;
kertészeti cikkek nagy- és kiskereskedelme; kempingfelszerelé-
sek nagy- és kiskereskedelme; bútor nagy- és kiskereskedelme;
elektromos készülékek nagy- és kiskereskedelme; technikai ké-
szülékek nagy- és kiskereskedelme; játékok, játékszerek nagy- és
kiskereskedelme; ruházati cikkek és fehérnemûk/alsóruházat
nagy- és kiskereskedelme; méteráru, rövidáru nagy- és kiskeres-
kedelme; táskák, cipõk nagy- és kiskereskedelme; ékszer nagy- és
kiskereskedelme; hipermarkatek, szupermarketek, kiskereske-
delmi élelmiszer-áruházak és kiskereskedelmi szakáruházak üze-
meltetése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi ve-
zetési-szervezési tanácsadási szolgáltatás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03121 (220) 2004.07.16.
(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; klisék.
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.
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24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
28 Játékkártyák.
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 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 00106 (220) 2005.01.11.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,
öngyújtók, gyufák.

(210) M 04 04368 (220) 2004.10.27.
(731) Ashland Inc. (Kentucky állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

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

Budapest

(541) AROMETRICS
(511) 5 Autóillatosítók és autószagtalanító/szagközömbösítõ ké-

szítmények.

(210) M 04 04369 (220) 2004.10.27.
(731) Kettle Foods, Inc. (Oregon állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Salem, Oregon (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KETTLE
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; burgonyapehely és burgo-

nyaszirom, valamint snackételek; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott, sült, sütött és fõtt gyümölcs- és zöldségfélék; zselék, dzse-
mek, gyümölcsmártások; tojás, tej és tejtermékek; étolajok és ét-
kezési zsírok; pelyhek és chipsek; kukoricát tartalmazó burgonya-
pehely és burgonyaszirom; fondü; sajtmártás fondühöz; olívaolaj;
fõzõolajok; kukoricaolaj; olaj és/vagy zsírtartalmú öntetek; étola-
jok élelmiszer-származék készítéséhez; fõzõolajok; növényi ét-
olajok; kukoricaolaj; mandula; csokoládés mogyoróvaj; kókusz-
reszelék; feldolgozott, fõtt, szárított és tartósított mogyoró; mo-
gyoróvaj; mazsola; kesudió; étkezési dió és étkezési dióból ké-
szült termékek; gyümölcs és szárított dió keverékek; konzerv- és
szárított hüvelyes zöldségfélék; édesített és sózott mogyoró.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és péksütemények,
fagylaltok; méz, élesztõ, melasz, sütõpor; só, mustár; bors, ecet,
szószok (ételízesítõk); fûszerek; jég; pattogatott kukorica, kukori-
caszirom és snackételek; ostyarudak; extrudált kenyér; gabonape-
hely; burgonyalisztbõl készült pelyhek; teljes kiõrlésû lisztbõl ké-
szült pelyhek; csokoládépehely; fondü; szószok; fûszerek; taco;
tortilla; ízesítõszerek illóolajok kivételével; ízesítõszerek snacké-
telekhez (illóolajok kivételével); zöldségalapú ételízesítõk (illó-
olajok kivételével); csokoládéval bevont mogyoró; mogyoró

vagy gabona, mogyoró és aszalt gyümölcs keverékét tartalmazó
müzliszeletek; édes ízesítésû mogyoró; sós-fûszeres ízesítésû mo-
gyoró; édes és sós kekszek.

(210) M 05 00097 (220) 2005.01.11.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00105 (220) 2005.01.11.
(731) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 04462 (220) 2004.11.05.
(731) dr. Arne Gobert, Budapest (HU)
(740) EY Law Luther Menold Fest és Kajli Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 04 04464 (220) 2004.11.05.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

(210) M 04 04467 (220) 2004.11.05.
(731) L.C.Licensing, Inc., New York, New York állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04468 (220) 2004.11.05.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest
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(541) GRANUFLEX SIGNAL
(511) 5 Orvosi és sebészeti kötszerek és sebpólyák.

(210) M 04 04469 (220) 2004.11.05.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Groton, Connecticut állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 04 04470 (220) 2004.11.05.
(731) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPUTER ASSOCIATES CLEVERPATH
(511) 9 Számítógépes szoftver beléptetõ rendszerek és üzleti alkal-

mazások intelligens rendszeréhez.

(210) M 04 04471 (220) 2004.11.05.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas di-
étás anyagok, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; fungicidek, herbicidek.

(210) M 04 04472 (220) 2004.11.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) NAPOLITAN
(511) 30 Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, zselé, rágó-

gumi, karamella, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk, kek-
szek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, ka-
kaópor, fagylalt, jégkrémek.

(210) M 04 04473 (220) 2004.11.05.
(731) ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft.,

Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 04 04377 (220) 2004.10.28.
(731) Soós Tésztaipari Kft., Vecsés (HU)
(740) Sajcz László, Budapest

(546)

(511) 30 Száraztészta.

(210) M 05 00174 (220) 2005.01.13.
(731) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(300) 2004-36920 2004.08.12. KR

2004-26049 2004.12.02. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Elektromos háztartási
robotgépek; elektromos háztartási keverõgépek; mosogatógépek;
mosógépek; porszívók; elektromos takarítógépek; elektromos ke-
fék; háztartási darálók; forgó kompresszorok; egyenáramú gene-
rátorok.
9 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Videokamerák; video-
magnók; DVD-lejátszók; digitális televíziók; televíziókészülé-
kek; számítógépek; videotelefonok; videolemez lejátszók; telefo-
nok; hordozható hírközlõ készülékek; PDA-k; digitális televízió-
záshoz való egységek(set-top box).
11 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Edényfertõtlenítõ ké-
szülékek; gáztûzhelyek; fagyasztók; légkondicionáló berendezé-
sek; légtisztító készülékek; fénycsövek; légnedvesítõ berendezé-
sek; hûtõszekrények; mikrohullámú sütõk; elektromos vízforra-
lók.
38 2004. december 2-ai elsõbbséggel:Hírközlés celluláris tele-
fonon; adatközlés; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt
hálózaton (VAN) történõ hírközlés; hírközléssel kapcsolatos ügy-
letek; hírközlés száloptikás hálózaton keresztül; kommunikáció
számítógép terminálon keresztül; távképernyõs kommunikáció;
kábeltelevíziós mûsorközvetítés; távközlési berendezések bérbe-
adása.
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(210) M 05 00206 (220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 05 00220 (220) 2005.01.17.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Pont
(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; automata elosztóberende-
zések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szol-
gáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatosan.

(210) M 04 04422 (220) 2004.11.03.
(731) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Skócia (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PYRAL
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

(210) M 04 04423 (220) 2004.11.03.
(731) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Skócia (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LYRIC
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

(210) M 04 04431 (220) 2004.11.03.
(731) DOXABI Rt., Miskolc (HU)
(541) DR. INGATLAN
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(210) M 04 04434 (220) 2004.11.03.
(731) ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató

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

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

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

(210) M 04 04446 (220) 2004.11.04.
(731) Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

(541) Tempo Az Egészségpénztár
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyes és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04452 (220) 2004.11.04.
(731) Degenfeld Szõlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 04 04456 (220) 2004.11.04.
(731) Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LARESIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; egészségügyi

készítmények gyógyászati célra.

(210) M 05 00222 (220) 2005.01.18.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)

(541) Mona Lisa
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.
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(210) M 05 00224 (220) 2005.01.18.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)

(541) Terra Hungaria
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(210) M 05 00225 (220) 2005.01.18.
(731) FINACON-T Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00227 (220) 2005.01.18.
(731) Euro Millennium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, nõi ruhák,
övek.

(210) M 05 00170 (220) 2005.01.13.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs

(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 00171 (220) 2005.01.13.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs

(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 00518 (220) 2005.02.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NIXAR
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 00521 (220) 2005.02.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAXUM
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 00522 (220) 2005.02.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DIFFUMAX
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 00523 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYDRAFEET
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen revitalizáló és szabályo-

zókrémek, szappanok és sprayk a lábra, nem gyógyászati haszná-
latra.
5 Kozmetikai termékek, különösen revitalizáló és szabályo-
zókrémek, szappanok és sprayk a lábra, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00525 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint - különösen - krémek, szappanok és spray-k a
lábra.

(210) M 05 00132 (220) 2005.01.13.
(731) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Itthon otthon van
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00135 (220) 2005.01.13.
(731) Szente Zsolt, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezé-
sek és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00369 (220) 2005.01.26.
(731) Bartalos Mária, Komárom-Szõny (HU)
(740) dr. Knipl Zoltán ügyvéd, Budapest

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása, eszmecserék és kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, fordítói szolgáltatások, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvki-
adás, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk,
szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása, szórakoztatás, élõ elõadások bemutatása.

(210) M 05 00371 (220) 2005.01.26.
(731) Pólya Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00372 (220) 2005.01.26.
(731) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) CAMÉ
(511) 33 Alkoholos italok kivétel sörök.

(210) M 05 00373 (220) 2005.01.26.
(731) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) VALTELLA
(511) 33 Alkoholos italok kivétel sörök.

(210) M 05 00389 (220) 2005.01.26.
(731) DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Dömsöd (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOVIT
(511) 28 Csalétkek horgászathoz.

31 Takarmány, takarmányadalékok nem gyógyászati célra,
táplálékok állatoknak, madáreledelek, mész állati takarmányhoz,
erõsítõ takarmány állatoknak, takarmányízesítõk, takarmányki-
egészítõk.

(210) M 05 00390 (220) 2005.01.26.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) CHEVROLET SPARK
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészeik.

(210) M 05 00529 (220) 2005.02.07.
(731) Budapest Consult Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Lekvár.
30 Méz, fagylalt.
31 Állateledel.

(210) M 05 00533 (220) 2005.02.08.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)
(541) Hector
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(210) M 05 00534 (220) 2005.02.08.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(541) Happy Work
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(210) M 05 00492 (220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)

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

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

(210) M 05 00494 (220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(210) M 05 00538 (220) 2005.02.08.
(731) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
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(210) M 05 00539 (220) 2005.02.08.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) Prémium Cat
(511) 31 Állateledel.

(210) M 05 00543 (220) 2005.02.08.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) Prémium Dog
(511) 31 Állateledel.

(210) M 05 00495 (220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(210) M 05 00526 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KERACID
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és

sprayk a lábra, nem gyógyászati használatra.
5 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és
sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00527 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KERAPAIN
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és

sprayk a lábra, nem gyógyászati használatra.
5 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és
sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00528 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint - különösen - lábkrémek.
5 Krémek, szappanok és sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00515 (220) 2005.02.07.
(731) SWISHER INTERNATIONAL, INC., Jacksonville, Florida (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KING EDWARD MOMENTS
(511) 34 Dohányipari termékek.

(210) M 05 00571 (220) 2005.02.10.
(731) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00572 (220) 2005.02.10.
(731) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00623 (220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(210) M 05 00624 (220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).
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(210) M 05 00625 (220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(210) M 05 00626 (220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(210) M 05 00629 (220) 2005.02.16.
(731) Tápai István, Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 35 Hirdetés.

(210) M 05 00630 (220) 2005.02.16.
(731) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

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

(210) M 05 00987 (220) 2005.03.16.
(731) START Médiaügynökség Kft., Békéscsaba (HU)

(541) START RÁDIÓ
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 05 00789 (220) 2005.03.01.
(731) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 05 00791 (220) 2005.03.01.
(731) Hermann Gergõ, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHISPY’S
(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 00799 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kombi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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

(210) M 05 00800 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
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pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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, sportinformációs 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00801 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
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38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00802 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TDSL Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-

võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, vállalkozásszervezés 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 kölcsönzés,
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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-
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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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00804 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TDSL Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló, jelzõ, ellenõrzõ, felügyelõ készülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülékek
és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezé-
sek; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos,
hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámveze-
tõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbításá-
ra, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és ké-
szülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámla-
kártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló
és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megje-
lenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, szalagok,
kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számí-
tógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegységek és al-
katrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfeldolgozó
berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, ve-
zérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegysé-
gei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és video-
játékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-

aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ-átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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 számítógép
állomások és hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági
tesztelés, elemzés; számítógép programok kidolgozása, fejleszté-
se; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes prog-
ramok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés szol-
gáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00805 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
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részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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 kölcsönzés,
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 számítógép
állomások és hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások tele-
pítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítá-
sa; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és be-
rendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki
tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, szerver- használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(210) M 05 00806 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Internet Biztonság
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló beren-
dezések 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
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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, elekt-
ronikus iratcsere szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00807 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TIB
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.

38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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 információátviteli 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, sportinformációs 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, szerver használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúra szolgáltatás
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elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz.

(210) M 05 00809 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Play
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (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 információátviteli 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, sportinformációs 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 00810 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Otthon
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
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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 menedzser tevékenység,
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.

38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videoájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00812 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Hobbi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, vállalkozásszervezés 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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgáltatások,
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elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00814 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online marketline
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; 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; számítógép programok/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; számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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, vállalkozásszervezés 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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.

38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió-
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ
átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúra-szolgáltatás
elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz.
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(210) M 05 00819 (220) 2005.03.01.
(731) Erõs Zsolt Lajos, Landskrona (SE)

(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 00988 (220) 2005.03.16.
(731) JC Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Márton, Érd

(546)

(511) 37 Gépkocsik karbantartása és javítása.

(210) M 05 00989 (220) 2005.03.16.
(731) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste Bank HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(210) M 05 00990 (220) 2005.03.16.
(731) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(210) M 05 00905 (220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ

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

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 05 00910 (220) 2005.03.08.
(731) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Brumi
(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(210) M 05 00911 (220) 2005.03.08.
(731) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(210) M 05 00633 (220) 2005.02.16.
(731) OY VERMAN AB, Järvenpää (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(210) M 05 00634 (220) 2005.02.16.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 05 00639 (220) 2005.02.17.
(731) Dala Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00790 (220) 2005.03.01.
(731) Vánkos Rita, Piliscsaba (HU)

(541) MONÓ MANÓ ZENEKAR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
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(210) M 05 00811 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Mindenkinet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló, jelzõ, ellenõrzõ, felügyelõ készülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülékek
és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezé-
sek; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos,
hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámveze-
tõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbításá-
ra, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és ké-
szülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámla
kártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló
és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megje-
lenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, szalagok,
kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számí-
tógép programok/szoftverek; számítógépek; részegységek és al-
katrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfeldolgozó be-
rendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezér-
lõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és video
játékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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 ügynöki
tevékenység, vállalkozásszervezés 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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes

távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00813 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online ADSL
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon- ké-
szülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóbe-
rendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; vil-
lamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógép programok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
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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, vállalkozásszervezés 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 kölcsönzés,
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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás-szolgáltatások; tele-
vízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális in-
formáció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgálta-
tások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs 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 arculattervezés, -készítés, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(210) M 05 00815 (220) 2005.03.01.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online adatpark
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
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 berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok 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;
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, vállalkozásszervezés 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, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ
átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
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elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; 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 arculattervezése, -készítése, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúra-szolgáltatás
elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz.

(210) M 05 00826 (220) 2005.03.02.
(731) Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) CAMELOX
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszer-különlegességek, gyógyszerve-

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

(210) M 05 00824 (220) 2005.03.01.
(731) Mura Imre, Budapest (HU)

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 01149 (220) 2005.03.29.
(731) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(210) M 05 01150 (220) 2005.03.29.
(731) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(210) M 05 01151 (220) 2005.03.29.
(731) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(210) M 05 01152 (220) 2005.03.29.
(731) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.
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(210) M 05 01153 (220) 2005.03.29.
(731) Di Vora Anikó, Dunakeszi (HU)

(541) FAUSTO
(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 05 01154 (220) 2005.03.29.
(731) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(541) TOXBOX
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

(210) M 05 01155 (220) 2005.03.29.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) KISMACKÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(210) M 05 01156 (220) 2005.03.29.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(210) M 05 01157 (220) 2005.03.29.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(210) M 05 01159 (220) 2005.03.29.
(731) W-GO 2004 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) PERLA BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓ
KÖZPONT

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése, ke-
reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, kö-
zönségszolgálat, közvélemény-kutatás, rádiós reklámozás, reklá-
mozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ingatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, vagyonkezelés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakozta-

tás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), éjszakai
klubok.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendég-
látóipar, éttermek.

(210) M 05 01162 (220) 2005.03.29.
(731) SHI TE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01163 (220) 2005.03.29.
(731) MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS

E INDUSTRIALES, S.A., Barbera del Valles, Barcelona (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Mosodai szolgáltatások, valamint felmosó-, illetve mosoga-
tórongyok, szõnyegek és portörlõ rongyok feldolgozása; ipari
mosóüzem.

(210) M 05 00977 (220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(210) M 05 00979 (220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.
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(210) M 06 00457 (220) 2006.02.09.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(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 00716 (220) 2006.03.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00717 (220) 2006.03.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00175 (220) 2006.01.19.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) „Coolaverda”
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(210) M 06 00176 (220) 2006.01.19.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) „Cool a verda”
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(210) M 06 00734 (220) 2006.03.03.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(541) LACTINETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 00735 (220) 2006.03.03.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(541) SULLACTIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 00736 (220) 2006.03.03.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(541) LACTILLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 00408 (220) 2006.02.07.
(731) ERSTE Bank Befektetési Rt., Budapest (HU)

(541) I-TRADER
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek – különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befekte-
tési szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi
szolgáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés – beleért-
ve mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rend-
szereken keresztül történõ nyújtása is.

(210) M 06 00628 (220) 2006.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00508 (220) 2006.02.14.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

(210) M 05 00524 (220) 2005.02.07.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint – különösen – lábkrémek.
5 Krémek, szappanok és sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00532 (220) 2005.02.08.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

A rovat 480 db közlést tartalmaz.
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(111) 177.242 (151) 2006.02.06.
(210) M 02 04885 (220) 2002.10.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CHARLESTON
(511) 30 Finom sütõ- és cukrászipari termékek, különösen csokoládé

és csokoládétermékek; minden termék az Amerikai Egyesült
Államokból származóan.

(111) 177.989 (151) 2006.02.23.
(210) M 02 05926 (220) 2002.12.28.
(732) Business Wire, San Francisco, California (US)
(300) 78/158,895 2002.08.28. US
(740) Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(541) BUSINESS WIRE
(511) 9 Elektronikus hírlevelek, sajtókiadványok, hírkiadványok.

38 Üzenetek, képek, valamint adatok, dokumentumok elektro-
nikus átvitele számítógép-terminálokon, interneten, mûholdon
keresztül, vezeték nélküli átvitellel; elektronikus levél, faxátvitel.
41 Hírlevelek, sajtókiadványok, hírek kiadása, kivéve pedagó-
giai szemináriumok tervezése és/vagy szervezése.

(111) 182.444 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 01775 (220) 2003.04.25.
(732) Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesülete,

Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Jótékonysági célú gyûjtések.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádió és televízió mûsorok készítése.
44 Orvosi szolgáltatás.

(111) 182.445 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 04399 (220) 2003.10.18.
(732) K&K Keramik Bt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 11 Kályha, kandalló, cserépkályha, sparherd, központifûtés-
rendszer, hordozható kályha, kályhacsempe, tûztérbetét.

(111) 182.446 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 04773 (220) 2003.11.12.
(732) Perjés Péter, Debrecen (HU)

(541) PULLI
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek.

23 Fonalak.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok és tûk,
mûvirágok.

(111) 182.682 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04623 (220) 2003.11.04.
(732) Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú

Társaság, Budapest (HU); KOMUNÁLINFÓ Információs
Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd, Mezei és Vancsura
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DTA
(511) 9 CD-alapú térképkiadványok.

(111) 183.120 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01752 (220) 2004.04.16.
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INDIGO MARINA
(511) 12 Szárazföldi jármûvek és azok 12. áruosztályba tartozó ré-

szei.

(111) 183.412 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00214 (220) 2004.01.19.
(732) Southern Signal Entertainment, S.A. de C.V., Monterrey,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó berendezések és szerkezetek érembedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; mégpedig mûsoros audio és videofelvételek a média vela-
mennyi területérõl, például lemezek, magnókazetták, CD-ROM-
ok, televízió általi használatra tervezett vagy erre alkalmas játék-
berendezések, monitor vagy egyéb kijelzõ berendezés, amely el-
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különül a játékberendezéstõl; video és számítógépes játékgépek,
memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékkészülék, ne-
vezetesen lemezek, kézi vezérlõegység elektronikus játékokhoz,
önmûködõ játékeszközök, rendszerint kézi vezérlésû, amellyel a
játék nem igényel elkülönült felszerelési eszközt (televízió, moni-
tor) és tartalmaz olyan játékeszközt, amely saját kijelzõvel rendel-
kezik, de televízióval is összekapcsolható, és azok is, amelyekben
a játékok cserélhetõk, és amelyekbe játékkártyák helyezhetõk;
memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékkészülék,
mégpedig lemezek és elektronikus játékok használatára szolgáló
kézi vezérlõegység, önmûködõ játékeszköz, beleértve az olyan
játékeszközt, amely saját kijelzõvel rendelkezik, de televízióval is
összekapcsolható, és azok is amelyek játékkártyával mûködnek;
globális számítógépes hálózatból letölthetõ interaktív számítógé-
pes játékszoftver; érmebedobásos játékautomaták; valamennyi
típusú érmével vagy kártyával mûködtethetõ (szerencse) játék-
gép; szemüvegek és napszemüvegek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; mégpedig szórakoztató programok készítése, ne-
vezetesen DVD- és videofelvételek, mozifilmek és televíziós
mûsorok.

(111) 183.533 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 02049 (220) 2004.04.30.
(732) HISPAMER INVEST Ingatlan Beruházási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Becslések, értékbecslések ügyletekben; dokumentáció (rek-
lám-) rendezése; hirdetés; import- export ügynökségek; konzultá-
ciók személyzeti kérdésekben; konzultációk üzletvezetéshez; pi-
ackutatások; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; üzletveze-
tésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
36 Ingatlan haszonbérbeadás; ingatlanok becslése; ingatlanok
kezelése; ingatlanügynökségek; lakások bérlete; lakásügynöksé-
gek; pénzügyi becslések; pénzügyi elemzések; pénzügyletek;
ügynöki munkák.
42 Építési tanácsadó szolgálat; építészet; építkezésekhez terv-
készítés; fordítószolgálat; fotóriportok; házak és ingatlanok fel-
ügyelete; házkezelés; ingatlankezelés; kiállítások szervezése;
kölcsönzés (szoba-); szakértõi munkák (mérnöki-).

(111) 183.534 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01361 (220) 2004.03.25.
(732) ZIP 2001 Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; szállási szol-
gáltatások utazók számára, különösen utazási irodák és ügynökök
útján; állatpanziók.

(111) 183.536 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 00690 (220) 2004.02.18.
(732) WarmeLine Épületgépészeti Kft., Debrecen (HU)

(740) Horváthné Faber Enikõ szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; automatikus idõkapcsolók (az
órák kivételével); barométerek; bekapcsolók, zárókapcsolók; bel-
sõ fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk,
önmüködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektro-
mos; betörésgátló riasztókészülékek; chipek (integrált áramkö-
rök); csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobo-
zok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések
(elektromos); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezé-
sek); dugaszolóaljzatok, dugaszok; elektromos csatlakozások;
egér (informatikai); elágazó dobozok (villamosság); elektrodina-
mikus készülékek jelek távirányítására; elektromos veszteségjel-
zõ készülékek elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók;
ellenõrzõ berendezések, elektromos; ellenõrzõkészülékek nem
gyógyászati használatra; elosztódobozok (elektromosság); elosz-
tópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); erõsí-
tõk; faxberendezések; fejhallgatók; felvonóvezérlõ készülékek;
fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényceruzák (vizuális ki-
jelzõkhöz, displayekhez); fényerõszabályozók, elektromos; fény-
képezõgépek; fénymásoló gépek; fénymérõk, megvilágításmé-
rõk; filmkamerák; fordulatszámlálók; frekvenciamérõk; füstjelzõ
berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hangátviteli készülékek;
hangfelvevõ készülékek; hangszóródobozok; hangszórók, han-
gosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; határo-
lók, limiterek (elektromosság); higrométerek, (lég) nedvességmé-
rõk; hordozható telefonok; hõmérõk, nem gyógyászati használat-
ra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; idõ-
regisztráló készülékek; integrált áramkörök; interfészek (infor-
matika); inverterek, áramirányítók (elektromosság); ipari mûve-
letek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jelzõbe-
rendezések (világító vagy mechanikus); kapcsolódobozok (elekt-
romosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapillárisok,
hajszálcsövek; kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez;
kazánszabályozó mûszerek; kommutátorok; konverterek, elekt-
romos; magasságmérõk; manométerek; megfigyelõ mûszerek;
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mennyiségjelzõk;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészülékek, elektromos;
mérõmûszerek; mikroprocesszorok; modemek; monitorok (szá-
mítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); nagyfrek-
venciás készülékek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyo-
másmérõk; nyomtatott áramkörök; rádiótelefon-készülékek; ri-
asztók; scannerek, optikai letapogatók (informatika); számító-
gépprogramok (letölthetõ); számítógépek; számítógépprogramok
(rögzített); számlálók, mérõmûszerek; személy(táv)hívók; sziré-
nák; szivattyúk; szoftverek (rögzített); távirányító készülékek;
távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mûszerek, távolságmé-
rõk; tekercsek, elektromos; termosztátok; térhatású készülékek;
transzformátorok; vevõkészülékek (audio-, video-); vezérlõpult
(elektromosság); videokamerák; videoképernyõk; videotelefo-
nok; vízmérõk, hidrométerek; vonalkód-leolvasók; összeadómû-
vek, számlálók.

(111) 183.538 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01978 (220) 2004.04.29.
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.539 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01662 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsóruházat).

(111) 183.540 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01771 (220) 2004.04.19.
(732) KENTUCKY SYSTEM Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pizzák, pizzakészítmények, pizzamassza, pizzaszószok,
pizzatészta, mártások (kivéve salátaöntet).

(111) 183.541 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01832 (220) 2004.04.22.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi ügyvéd, Sávolyi és Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Ostya, parányliszt, gabona.

(111) 183.542 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01437 (220) 2004.03.30.
(732) VCONTACT Import-Export Kft., Szada (HU)

(541) RED CLIFF
(511) 3 Illatszerek, szappanok, kozmetikai cikkek, illóolajok, haj-

mosó szerek, fogkrémek, fehérítõkészítmények és egyéb mosásra
szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súrolószerek.

(111) 183.543 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 02999 (220) 2003.07.10.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) GÖMB SZÖRP
(511) 32 Szörpök, üdítõitalok elõállításához.

33 Készítmények borok, szeszes italok, likõrök elõállításához.

(111) 183.544 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01979 (220) 2004.04.29.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ, (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk,
klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.545 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01774 (220) 2004.04.19.
(732) Kakuszi Csaba, Kiskõrös (HU);

Pálinkás Zsolt, Kiskõrös (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 183.566 (151) 2006.02.01.
(210) M 03 00219 (220) 2003.01.23.
(732) Stressz 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.568 (151) 2006.02.06.
(210) M 05 02686 (220) 2005.08.16.
(732) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás ügyvéd, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Nem gyógyászati célra használt használt gumi (rágógumi),
bonbonok, (cukorkák), cukor.

(111) 183.569 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 01820 (220) 2003.04.28.
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, Kalifornia (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUN
(511) 16 Nyomtatott kiadványok, útmutató és oktató anyagok (be-

rendezések kivételével), minden olyan termék, amely elsõdlege-
sen a számítógéphardveren keresztül történõ kommunikációt
szolgálja, komputerszoftver, komputeres és kommunikációs tech-
nológiák vagy ezek megvalósítása, kivitelezése.
35 Elsõdlegesen vagy egészben komputerhardver, komputer-
szoftver, komputeres és kommunikációs berendezések, továbbá
ezek tervezésével, kivitelezésével, használatával és telepítésével
kapcsolatos szolgáltatások hirdetése; kereskedelmi ügyletek, ke-
reskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Számítógép-hálózathoz és globális számítógép-hálózathoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása; drót nél-
küli távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus hang és
adatátvitel elektronikus eszközök útján; internethez és/vagy intra-
nethez való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása;
számítógépprogramok interneten való elektronikus továbbítása,
adathálózathoz való hozzáférés és távközlési összeköttetés bizto-
sítása, internet fórumhoz, világhálóhoz és szerverszolgáltatáshoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása, globális
kommunikációs hálózaton keresztül történõ elektronikus adatát-
vitel, beleértve az internetes televíziós és szatelithálózatot is; tele-
fonos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos kommuni-
kációs szolgáltatások; száloptikai hálózaton keresztül történõ
kommunikáció; távközlési és üzenetküldõ berendezések és fel-

szerelések bérbeadása; számítógép által támogatott üzenet-, adat-
és képküldési szolgáltatások; elektronikus hirdetõtábla-szolgálta-
tások (BBS); a fentiekben felsoroltakkal kapcsolatos felvilágosí-
tási szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés; elsõdlegesen vagy egészben szá-
mítógéppel kapcsolatos verseny; kvíz, játékszervezés; számítógé-
pes szoftver számítógépes és kommunikációs technológiák és
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások; számítástechnikával, kom-
munikációs technológiával és információ technológiával kapcso-
latos ipari szolgáltatások és tevékenységek és ezen technológiák
fejlesztése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint ezekhez
tartozó kutatás és tervezés; ipari elemzési és kutatási szolgáltatá-
sok; számítógéphardver- és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi
szolgáltatások.

(111) 183.571 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04124 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/233,093 2003.04.02. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GIBRALT
(511) 5 2003. április 2-ai, 78/233,093 számú elsõbbséggel: gyógy-

szerészeti készítmények HIV és AIDS immunbetegségek, vírusos
megbetegedések kezelésére.

(111) 183.572 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04333 (220) 2003.10.15.
(732) Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony (HU)

(541) A VELENCEI-TÓ FÕVÁROSA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 183.573 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04316 (220) 2003.10.14.
(732) LAPCOM Kft., Szeged (HU)

(541) DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG-OTT-
HON VAN

(511) 35 Segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti
ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint
olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek
fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és
közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen
áru vagy szolgáltatás tekintetében.

(111) 183.575 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04126 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/233,095 2003.04.02. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ISTEBLIX
(511) 5 2003. április 2-ai, 78/233,095 számú elsõbbséggel: gyógy-

szerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések, a
központi idegrendszer megbetegedései és rendellenességei, neu-
rológiai rendellenességek, urológiai rendellenességek, húgyivar-
szervi rendellenességek, gyomor- és bélrendszeri rendellenessé-
gek, izom- és csontrendellenességek, allergiák, diabétesz, magas
vérnyomás, erekciós diszfunkciók, stroke, rák, migrén, fájdalom,
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elhízás, gyulladás, gyulladásos megbetegedések, légzõszervi
megbetegedések, fertõzéses megbetegedések, immunológiai
megbetegedések, vírusos megbetegedések, gombás megbetege-
dések kezelésére; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
koleszterinkészítmények, dohányzásról való leszokást segítõ ké-
szítmények, bõrgyógyászati készítmények, nõgyógyászati ké-
szítmények, csontritkulás kezelésére szolgáló készítmények, sze-
mészeti készítmények, HIV és AIDS kezelésére szolgáló készít-
mények.

(111) 183.576 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00572 (220) 2004.02.11.
(732) Budapesti Elektromos Mûvek Rt., Budapest (HU)

(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; elektromos áram elosztása.
42 Ügyfélszolgálati tevékenység.

(111) 183.577 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00573 (220) 2004.02.11.
(732) Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt., Miskolc (HU)

(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; elektromos áram elosztása.
42 Ügyfélszolgálati tevékenység.

(111) 183.578 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00725 (220) 2004.02.19.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 183.579 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00729 (220) 2004.02.19.
(732) Goldmund Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sükösd Zsuzsa ügyvéd, Dr. Sükösd Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.580 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01544 (220) 2004.04.05.
(732) V-T Logisztikai Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 39 Csomagküldemények elosztása, elektronikus úton rögzített
adatok vagy dokumentumok tárolása, folyami szállítás, fuvarozás
uszállyal, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat/üzenet és
áru továbbítására, hajórakodás, hajózási szolgáltatások, helyfog-
lalás szállítással kapcsolatban, információ szállítással kapcsolat-
ban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, jármûvek köl-
csönzése teherszállításra, kamionosszállítás, komphajón történõ
szállítás, levélben megrendelt áruk szállítása, légi szállítás, rak-
tárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, szállítási
ügynökség, szállítmányozás, teheráruk kirakása, teher/áru/szállí-
tás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, termékek csomagolása,
vasúti szállítás, vízi jármûvel történõ szállítás, áruk csomagolása,
áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás, ügynökség
szállítmányozással kapcsolatban.

(111) 183.582 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01732 (220) 2004.04.16.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pápai Ágnes, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, nevezetesen tarifakedvezményes távközlési
szolgáltatások, vezetékes telefonra épülõ beszédtovábbítási, vala-
mint adatátviteli és internetes szolgáltatások.

(111) 183.583 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01853 (220) 2004.04.23.
(732) MOBILTAXI Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; személyszállítás, taxiszolgáltatás, jármûvezetõi
szolgáltatás.

(111) 183.584 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01861 (220) 2004.04.23.
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(732) MEDILUX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(541) MEDILUX
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek.

(111) 183.586 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01865 (220) 2004.04.23.
(732) Hui Min Kft., Budapest (HU)

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

(111) 183.587 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01867 (220) 2004.04.23.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) NESTLÉ Hungária Kft., Budapest

(541) FÜLHARMÓNIÁK – JÁTSSZUNK ZENÉT KO-
MOLYAN!

(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási tár-
gyú információk, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás), zenekarok szolgáltatásai.

(111) 183.588 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01868 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.589 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01869 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.590 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01870 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.591 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01871 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 183.592 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01872 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.593 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01873 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

M377

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.594 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01874 (220) 2004.04.23.
(732) Czifra Sándor, Debrecen (HU)
(541) MOSQUITO
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.596 (151) 2006.02.06.
(210) M 02 03679 (220) 2002.08.07.
(732) Ernstbrunner Kalktechnik GmbH, Ernstbrunn (AT)
(740) dr. Füredi Katalin, Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Vakolatok, mésztermékek, építõipari kötõanyag-termékek,
betontermékek.
37 Építkezés.

(111) 183.598 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01598 (220) 2004.04.07.
(732) DAMLA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sik János 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.

(111) 183.599 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01626 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)

(541) KILOCONTROL
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok; diétás élelmiszerek; gyógy-

italok; pasztillák; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
32 Alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; gyü-
mölcslevek; készítmények italok elõállításához; pasztillák szén-
savas italokhoz; porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.600 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01390 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)
(541) EULAB
(511) 5 Bakteriológiai készítmények humán és állatgyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán
vagy állatgyógyászati használatra; vérplazma; szérumok.
9 Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM- (kompakt) le-
mezek; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra;
egéralátétek, elektronikus közlemények (letölthetõ); mágneses
adathordozók; számítógépprogramok (letölthetõ); szoftverek
(rögzített); videokazetta.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzõ-
készülékek gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számí-
tógép fájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások
számára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezé-

se; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piaci tanul-
mányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tá-
rolása.
42 Jogi szolgáltatás; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(111) 183.603 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 00462 (220) 2004.02.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) VITA-CALC
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.604 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01959 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(541) Kukkantó
(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 (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk,
klisék.

(111) 183.605 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01755 (220) 2004.04.19.
(732) Pinkvin Fagylaltgyártó Kft., Tatabánya (HU)
(546)

(511) 30 Fagylaltok, cukrászsütemények.
43 Vendéglátó-ipari szolgáltatás.

(111) 183.606 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01754 (220) 2004.04.19.
(732) Somogyi Sándor, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szunyogh Valéria ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés.
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(111) 183.607 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01373 (220) 2004.03.25.
(732) Felvonulási Tér Kft., Budapest (HU)

(541) Laktérítõ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(111) 183.608 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01370 (220) 2004.03.25.
(732) GRC Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor ügyvéd, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztrációk; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.609 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01368 (220) 2004.03.25.
(732) Cerruti 1881, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 8 Evõeszközök, úgymint villák, kanalak és kések; rozsdamen-
tes acél asztali kések, villák és kanalak; sterling ezüst asztali ké-
sek, villák és kanalak; edények és evõeszközök, úgymint nemes-
fémbõl készült kések, villák és kanalak; nem nemesfémbõl ké-
szült diótörõk; ollók; manikûreszközök, úgymint köröm- és kö-
römágybõr-vágó ollók, körömreszelõk; körömcsipeszek; csipe-
szek.
11 Lámpaernyõk; elektromos levegõillatosítók; elektromos
italmelegítõk; nem orvosi célú elektromos lepedõk; elektromos
gyertyatartók; elektromos kínai lámpások; elektromos kávéfõ-
zõk; elektromos tûzhelyek; elektromos grillezõk; elektromos fûtõ
ventillátorok; meleg levegõt fújó elektromos kézszárítók; elektro-
mos fõzõlapok; elektromos teáskannák; elektromos lámpások;
elektromos világítótestek; elektromos éjszakai lámpák; elektro-
mos radiátorok épületek fûtéséhez; elektromos szobaillatosító
egységek; elektromos térmelegítõk; elektromos tûzhelyek; elekt-
romos kenyérpirítók; elektromos párologtatók; elektromos kézi
hajszárítók; elektromos vagy nem elektromos jégkrémfagyasz-
tók; hordozható elektromos fûtõtestek; lámpaolaj; melegleve-
gõ-fújó berendezések; melegvízzel mûködõ fûtõberendezések;
otthoni vízmelegítõk; légkondicionálók; légkondicionáló egysé-
gek; légtisztítók; otthoni használatú légtisztító egységek; légfris-
sítõk adagoló egységei; elektromos légfrissítõk; háztartási lég-
tisztítók; ózonhasználatú víz- és levegõfertõtlenítõ berendezések;
gõzradiátorok épületek fûtéséhez; fürdõkádlefolyók; fürdõkádak;
elektromos kávéfõzõ gépek; elektromos kávéfõzõk; elektromos
kávés kannák; hõtárolók fûtõ-, hûtõ- és ventilációs berendezések-
hez; ventillációs szagelszívók; hûtõgépek; otthoni használatú lég-
hûtõ egységek; fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatható légfrissítõ
és -illatosító berendezésekhez való elektromos adagolóegységek;
otthoni használatú álló hajszárítók; otthoni tûzhelyek; elektromos
tûzhelyek; mikrohullámú sütõk fõzéshez; elektromos törülkö-
zõ-melegítõk; beépített alátétek meleg fürdõkádakhoz és gyógy-
fürdõkhöz; melegített medence jellegû termálfürdõk; vízpumpák

termálfürdõkhöz, fürdõkhöz, vízkeverõs medencékhez, uszodá-
hoz, vízszûrõ egységekhez; arcszaunák; szaunák; kályha jellegû
kandallóbetétek; kandallóbetétek, nevezetesen hõcserélõk; kony-
hai szagelszívók; konyhai tûzhelyhez való elszívók; kályhához
való szellõztetõ berendezések; vécécsészék; vécéülõkék; vízlá-
gyító egységek; elektromos ventilátorok; elektromos fûtõventilá-
torok; elektromos ételmelegítõk; kazánbojlerek; kazánok;
mennyezeti ventilátorok; halogén égõk; melegvízzel mûködõ fû-
tõberendezések; zuhanyzófülkék; elektromos kenyérpirítók; ru-
haszárítók; fûtéshez és páramentesítéshez való ipari szárítók;
meleglevegõ-fújó elektromos kézszárítók; mécsesek; elektromos
lámpások; gázlámpák; lámpák általában; utcai lámpák; nem orvo-
si célú ultraibolya lámpák; elektromos lassú tûzhelyek; gáztûzhe-
lyek; szoláriumok; szoláriumcsövek; dekoratív szökõkutak; szö-
kõkutak; mosdókagylók.
16 Toalettpapír; évkönyvek; szállodai, éttermi, turisztikai, di-
vat-, utazási brosúrák; naptárak; toll- és ceruzatartók; számlatöm-
bök; címjegyzékek; elõjegyzési naplók; autogram könyvek; ven-
dégkönyvek; útikönyvek, kedvezményes vásárlási lehetõségeket
felajánló könyvek; indexkönyvek; fõkönyvek; jegyzetkönyvek;
képes könyvek; nyomtatott zenei könyvek; nyugtakönyvek; sza-
kácskönyvek; vázlatkönyvek; énekkönyvek; mesekönyvek; tele-
fonkönyvek; utazási könyvek; utalványtömbök; szállodai, étter-
mi, turisztikai, divat-, utazási katalógusok; általános témájú ma-
gazinok; több újságban egyszerre közölt, a hazai és nemzetközi
híreket és eseményeket, sporteseményeket tömörítõ rovatok; met-
szetek; fotómetszetek; papírszalvéták; asztalnemû, úgymint po-
háralátétek, szalvéták, tányéralátétek; asztali papírszalvéták; pa-
pír asztalterítõk; asztali papíralátétek; kartonpapírdobozok; pa-
pírdobozok; papír bemutatódobozok; ceruza- vagy tolltartók; cso-
magolópapír; papírszalagok; üresen hagyott vagy részlegesen rá-
nyomtatott papírcímkék; poszterek; fényképalbumok; fénykép-
keretek; papír- vagy karton képkeretek; képeslapok; szabásmin-
ták; vázlatfüzetek; asztali határidõnaplók; asztali jegyzettömbök;
festékpárnák; emlékeztetõ füzetek; jegyzettömbök; papírbetétek
pelenkacseréhez; pecsétpárnák; írómappák; rajzmappák; irat-
gyûjtõk; bejelentõ kártyák; nyomtatott termékek, úgymint étla-
pok; indexkönyvek; indexkártyák; indexelválasztók; kartotékkár-
tyák; iratgyûjtõk; papírvágó kések; papírtálcák; borítékok; íróesz-
közök, töltõtollak, ceruzák, tollak, tintatartók; radírgumik (irodai
kellékek); uzsonnás zacskók; papír- és mûanyag zacskók csoma-
goláshoz; mûvész festõkészletek; festõ ecsetek; festõállványok;
festõsablonok; csomagolópapírok; üdvözlõlapok; írólapok; pa-
pírszalagok; írógépek (elektromos vagy nem elektromos); litográ-
fiai lenyomatok; metszetek; papír zsebkendõk; papírnehezékek;
könyvborítók; papírkendõk; papír jelzõtáblák; szállodai, éttermi,
turisztikai, divat-, utazási információs hirdetmények vagy lapok;
szállodai, éttermi, turisztikai, divat-, utazási információs brosú-
rák; söralátétek; dossziék; levélpapírtartók; levélpapírok és borí-
tékok.
20 Hálószoba-bútorok; bútorok; tükrök (lakberendezés); irodai
bútorok; ágykeretek; íróasztalok; mûanyag belépõkártyák; kony-
haszekrények; padok; kempingágyak; fogasok; kirakati állvá-
nyok; raktári állványok; edényszárító állvány; tároló állványok;
tálalók; kanapék; székek; karosszékek; nem fémbõl készült kalap-
tartók; álló ruhafogasok; esernyõtartók; fiókos szekrények; bútor-
szekrények; virágállványok; spanyolfalak (lakberendezés); fém
bemutatóállványok; matrac, díszpárnák; matrachuzatok; sötétí-
tõk; asztalok (lakberendezés); zsámolyok; nem elektromos ventil-
átorok személyes használatra; zsúrkocsi; tükrök (lakberendezés);
személyes használatú kompakt tükrök; képkeretek; bútorkeretek;
papír képkeretek; csont-, elefántcsont-, gipsz-, mûanyag, viasz-,
faszobrocskák; fa-, parafa-, nád-, venyige-, vesszõbõl font,
szarv-, csont-, elefántcsont-, bálnacsont-, kagylóhéj-, borostyán-,
gyöngyház-, zsírkõ- és ezen anyagok helyettesítõibõl készült
szobrok és alakítható szobrocskák; fa-, parafa-, nád-, venyige-,
vesszõbõl font, szarv-, csont-, elefántcsont-, bálnacsont-, kagyló-
héj-, borostyán-, gyöngyház-, habkõ- és ezen anyagok helyettesí-
tõibõl készült szobrok; dekoratív üveggyöngy függönyök; dísz-
párnák; székpárnák; nem fémbõl készült rögzített kéztörlõ-adago-
lók; mûanyag tartályok, úgymint tubusok fogyasztói termékek
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csomagolásához; nem fémbõl készült ruhaakasztók; fürdõpárnák;
párnák; vánkosok; próbababák; csont-, elefántcsont-, gipsz-, mû-
anyag-, viasz-, fadíszítések, kivéve karácsonyfadíszek; bolyho-
zott lábtörlõmatracok; konyhaszekrények; nem fémbõl készült
tárolók; rekesz rugók; dekoratív üveggyöngy függönyök; nem
textilbõl készült dekoratív fali dísztáblák (lakberendezés); nem
fémbõl készült ékszerdobozok; nem fémbõl készült levelesládák;

(111) 183.610 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01364 (220) 2004.03.25.
(732) ILLÉS MÉDIA INTERNATIONAL, Budapest (HU)

(541) JÓL EGYEN, HOGY JÓL LEGYEN!
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompó-
tok; 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,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

(111) 183.611 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01363 (220) 2004.03.25.
(732) Diegoné Fedor Alice, Budapest (HU);

Diego Vicente, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(111) 183.612 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01577 (220) 2004.04.06.
(732) TEGOLA CANADESE SPA, Vittorio Veneto (TV) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Tetõzsindelyek, ablakok.

(111) 183.613 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01573 (220) 2004.04.06.
(732) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)
(740) dr. Novák Péter ügyvéd, Eger

(546)

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

(111) 183.614 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01562 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)

(740) dr. Csetneki Adrienn ügyvéd, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények, nádfonatok, linóleum és
más padló- és falburkolatok, nem textilkárpitok, fali kárpitok.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.615 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01564 (220) 2004.04.06.
(732) Kocsis Béláné, Érd (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások/humán/.

(111) 183.616 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01565 (220) 2004.04.06.
(732) Doktor Step„ Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 37 Cipõjavítás.
40 Kulcsmásolás.

(111) 183.617 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01567 (220) 2004.04.06.
(732) WACK AUSTRIA Trend-Import Kft., Baja (HU)
(740) dr. Udvari Jesszika ügyvéd, Udvari Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(111) 183.618 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01560 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)
(740) dr. Csetneki Adrienn, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények, nádfonatok, linóleum és
más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok,falikárpitok, fali-
burkolatok.

(111) 183.619 (151) 2006.02.21.
(210) M 03 03533 (220) 2003.08.26.
(732) Kassai Hedvig Barbara, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Tamás ügyvéd, Fülöp Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; adategyezés, elsõsorban interneten keresztül
történõ kommunikáció.

(111) 183.620 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 01503 (220) 2003.04.08.
(732) PARTI-TÚRA Debrecen Bt., Debrecen (HU)

(541) DEBRECENI PÁROS
(511) 41 Kulturális tevékenység.

43 Vendéglátás.

(111) 183.621 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 04205 (220) 2003.10.07.
(732) East-Audit Rt., Debrecen (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) NetCont
(511) 9 Számítógépprogramok, szoftverek.

42 Számítógépes szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 183.622 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01818 (220) 2004.04.21.
(732) Fotoplaket Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FOTOPLAKET

(511) 6 Szobrok fémbõl; kisplasztikák fémbõl; síremlékek fémbõl.
20 Szobrok viaszból, gipszbõl, mûanyagból; temetkezési urna.
45 Egyéni személyes szolgáltatások nyújtása; temetkezéssel
kapcsolatos és kegyeleti szolgáltatások.

(111) 183.623 (151) 2006.02.23.
(210) M 02 03282 (220) 2002.07.11.
(732) IRWIN Industrial Tool Company A/S, Hvidore (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JACK
(511) 8 Kézifûrészek, nevezetesen ácsfûrészek, gerinces rókafark-

fûrészek, csapfûrészek, furnérfûrészek, padlódeszka-fûrészek,
lyukfûrészek, körfûrészek, kulcslyukfûrészek, nyílásfûrészek,
univerzális fûrészek, erõsfogú fûrészek, kerti fûrészek, fémfûré-
szek és -fûrészlapok, ívfûrészek, összecsukható fûrészek, húzófû-
részek, lombfûrészek; lapok kézfûrészekhez; valamint kéziszer-
számok, nevezetesen balták, kalapácsok, gyaluk, ráspolyok és vé-
sõk, rézselõládák, rézselõ körfûrészek, kézi szögmérõk, faeszter-
gáló szerszámok és fafaragó szerszámok fenti termékek egyike
sem használható automobilok mechanikai javítására: a védjegy
Magyarországon kizárólag a fenti korlátozás szerint használható.

(111) 183.624 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01800 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 183.625 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01799 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 183.626 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02020 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.627 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01803 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) REJUGEL
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(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-
gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógysze-
részeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való hasz-
nálatra, nevezetesen befecskendezhetõ gélkészítmények.

(111) 183.628 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02017 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.629 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01802 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REJUDERM
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-

gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógysze-
részeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való hasz-
nálatra, nevezetesen befecskendezhetõ gélkészítmények.

(111) 183.630 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02018 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.631 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01804 (220) 2004.04.20.
(732) DUPÉ S/A, Corpina/PE (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik.

(111) 183.632 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 00636 (220) 2004.02.16.
(732) Harsányi László, Budapest (HU);

dr. Lee Edward, Budapest (HU)
(740) dr. Gombkötõ Andrea ügyvéd, Gombkötõ és Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest 27.

(546)

(511) 33 Vörösbor.

(111) 183.633 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 03811 (220) 2003.09.11.
(732) Kristyák Viktor, Oroszlány (HU)
(740) dr. Polgár Iván szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, kristályvizek, szikvizek, szódavíz.

(111) 183.634 (151) 2006.02.23.
(210) M 05 02697 (220) 2003.03.10.
(732) Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)
(541) Békés, a hidak városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.635 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01686 (220) 2004.04.14.
(732) Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Mezõberény (HU)
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(546)

(511) 30 Sütõipari termékek; péksütemények és mélyhûtött édesipari
készítmények; édesipari termékek; tésztakészítmények, különö-
sen sütésre elõkészített kalácsmasszák, sütõaromák; teljesen vagy
részben édes tésztából álló sütemények, tészták, natur és/vagy be-
vont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban; mindezen ter-
mékek friss, mélyhûtött, tartósított, sterilizált, illetve homogeni-
zált formában; gyorsfagyasztott (húsos, zöldséges, sajtos, gom-
bás) pizzák, tészták.
35 Kiskereskedelmi ügyletek.

(111) 183.636 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01274 (220) 2004.03.22.
(732) Renovál Fõvállalkozói és Kereskedelmi Kft.,

Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek lebonyolí-
tása különösen árubemutatás és bemutatott áruk értékesítése.

(111) 183.637 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 00391 (220) 2004.01.30.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Sülysáp (HU)

(541) MINDEN MEGTAKARÍTÁS ALAPJA
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-

pektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszte-
rek, molinok és zászlók, öntapadó címkék, pecsétbélyegek, kata-
lógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék,
dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett)
nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

(111) 183.638 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 03702 (220) 2003.09.03.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Balázs, a Szembesítõshow
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás; orvosi, higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kuta-
tás, számítógépek programozása.

(111) 183.643 (151) 2006.02.24.
(210) M 03 05016 (220) 2003.11.26.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripa-
ri cikkek; klisék.
21 Eszközök, alátétek, háztartási és étkezési célokhoz.
28 Játékkártyák.
32 Alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõ-
italok, szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(111) 183.644 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01409 (220) 2004.03.26.
(732) Ashland Inc. (Kentucky állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Covington, Kentucky állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MAX LIFE
(511) 37 Jármûvek megelõzõ karbantartása, így alvázolajozás; moto-

rolajcsere; olaj- és légszûrõcsere; a sebességváltó, differenciál-
mû, fék, szervokormány, hûtõ, ablakmosó és akkumulátor tartá-
lyainak feltöltése a kellõ folyadékszintre; az ablaktörlõ lapátok
cseréje és a gumiabroncsok felpumpálása a megfelelõ nyomásra.

(111) 183.645 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01616 (220) 2004.04.07.
(732) DARUSZERVIZ Emelõgép Szerelõ és Karbantartó Kft.,

Úrhida (HU)
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(111) 183.646 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01407 (220) 2004.03.26.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.647 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01394 (220) 2004.03.26.
(732) Károly Róbert Fõiskola Gyöngyös, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Lehotai Róbert ügyvéd, Gyöngyös

(546)

(511) 1 Tudományos, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi
termékek; trágyák.
9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések és felszere-
lések.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
24 Textíliák és textiláruk.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és
virágok.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 183.648 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01386 (220) 2004.03.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9 Hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.649 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01403 (220) 2004.03.26.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 183.650 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 00989 (220) 2004.03.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AMIKOR CSAK AKAROD
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni oldatok; hintõpor, fürdõ és zuhanyzó készítmények;
hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi haszná-
latra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.
41 Élõ zenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs szolgál-
tatások és létesítmények; versenyek és események szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások, show-mûsorok készítése; zene-
kompozíciós szolgáltatások.

(111) 183.651 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01973 (220) 2004.04.29.
(732) dr. Gyovai Viola, Kecskemét (HU);

Németh Attiláné, Csanytelek (HU)
(541) BIOGERM
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, fürdõ- és testápoló ola-

jok, kozmetikai egyéb cikkek, test- és kézkrémek és balzsamok,
test- és arcápoló gélek, kozmetikai krémek és kenõcsök kozmeti-
kai használatra, szappanok- hajmosó és hajápoló szerek, fogkré-
mek, arc- és testpakolások, arc- és testradír, kozmetikai fehérítõ
szerek, hidratáló emulziók és gélek, szemránckrémek és balzsa-
mok, fürdõkészítmények (habfürdõ, tusfürdõ, tusgél, fürdõgél);
cellulitisz elleni készítmények, májfoltra alkalmas kozmetikai
stiftek, gélek, krémek; borotválkozáskor ajánlható készítmények,
lábgyantázáshoz/testgyantázáshoz, ill. ezután alkalmazható koz-
metikai készítmények; arc- és testápoló habok, szájvíz; liposzó-
más gélek.

(111) 183.652 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01168 (220) 2004.03.16.
(732) T és Z 96 Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 20 Mûanyag csomagolótartályok, kádak, hordók, hordócsa-
pok, dugók, palackzáró mûanyag kupakok, csiptetõk ruhaszárí-
táshoz, függönykapcsok, díszek, függönykarikák, valamint kefe-,
kés-, seprû- és más szerszámnyelek, szívószálak, szobrocskák,
emléktárgyak, mindezek mûanyagból.
21 Fésûk, borotvaecsetek, cipõkanalak, virágcserepek, csõrös
kiöntõedények, kannák, dézsák, tálak, tálcák, tányérok és más
konyhai edények, háztartási felszerelések, mindezek mûanyag-
ból, öntözõkannák, jégkiöntõ formák, jegesvödrök, mosdótálak,
piknik edénykészletek, szappantartók, vázák, mindezek ugyan-
csak mûanyagból.

35 Árubemutatás; export-import ügynökség; reklámanyagok,
prospektusok terjesztése; a 20-as és 21-es áruosztályba tartozó
áruk kiskereskedelme.

(111) 183.657 (151) 2006.02.27.
(210) M 03 01830 (220) 2003.04.29.
(732) BRAND ART Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Happy Wafer
(511) 30 Cukrok, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksü-

temény, sütemények, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 183.658 (151) 2006.02.27.
(210) M 02 05587 (220) 2002.12.05.
(732) S.C. Intermark S.R.L., Oradea (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gabonából készült különféle ízesítésû – mogyoró, eper, piz-
za, chili és egyéb más, hasonló jellegû ízesítõ anyagot tartalmazó
– snackételek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 183.659 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 00900 (220) 2004.02.27.
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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).

(111) 183.660 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02009 (220) 2004.04.30.
(732) HAJTA Orvosi Tanácsadó és Értékesítési Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) HAMIPÁRNA
(511) 5 Egészségügyi készítmények.

24 Párnák.
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(111) 183.662 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02003 (220) 2004.04.30.
(732) P5 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh István, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Lakásriasztók.

(111) 183.663 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02006 (220) 2004.04.30.
(732) GAALF Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Aszód (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 183.664 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02016 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.666 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00603 (220) 2004.02.12.
(732) GAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Nagy- és bolti kiskereskedelmi ügyletek különféle optikális
adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatkozá-
sában.

(111) 183.667 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00604 (220) 2004.02.12.
(732) GAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Nagy- és bolti kiskereskedelmi ügyletek különféle optikális
adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatkozá-
sában.

(111) 183.668 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00609 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) TeleVONY „Végintézkedések Országos Nyilván-
tartása”

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.669 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00610 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) KDL Közjegyzõi Digitális Levéltár
(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.670 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00611 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) ZONY „Zálogszerszõdések Országos Nyilvántar-
tása”

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.671 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00664 (220) 2004.02.17.
(732) dr. Szacsky Mihály, Budapest (HU);

Györkös Hajnalka, Budapest (HU)

(541) SZOMATOINFRA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; a személyek kezelésére vonatkozó

orvosi elemzési szolgáltatások (röntgenvizsgálatok).

(111) 183.673 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00796 (220) 2004.02.23.
(732) DRAKULA Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkák, csokoládék, egyéb édesipari termékek.

(111) 183.674 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00985 (220) 2004.03.04.
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 183.675 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 01684 (220) 2004.04.13.
(732) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

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

(111) 183.676 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 02014 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.677 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 02015 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.678 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 03563 (220) 2003.08.27.
(732) Csobota-Kis Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.679 (151) 2006.02.28.
(210) M 02 05100 (220) 2002.11.08.
(732) IMS Software Services, Ltd. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) IMS SALES STRATEGY EVALUATOR
(511) 9 A gyógyászat, gyógyszerészet és egészségügy területén

adatbázis-kezeléshez alkalmazott, számítógépszoftvereket és
CD-ROM-okat, valamint felhasználói kézikönyveket tartalmazó
egységcsomagok.
35 Piackutatás; a gyógyászathoz, gyógyszerészethez és egész-
ségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.

(111) 183.680 (151) 2006.02.28.
(210) M 02 05101 (220) 2002.11.08.
(732) IMS Software Services, Ltd. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) IMS PROMOTIONAL STRATEGY EVALUA-
TOR

(511) 9 A gyógyászat, gyógyszerészet és egészségügy területén
adatbázis-kezeléshez alkalmazott, számítógépszoftvereket és
CD-ROM-okat, valamint felhasználói kézikönyveket tartalmazó
egységcsomagok.
35 Piackutatás; a gyógyászathoz, gyógyszerészethez és egész-
ségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.

(111) 183.681 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04129 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.682 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04130 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.683 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04131 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.684 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00779 (220) 2004.02.23.
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
(300) 78/331,441 2003.11.21. US

78/331,445 2003.11.21. US
78/331,451 2003.11.21. US
78/331,457 2003.11.21. US

(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
(511) 16 78/331,441 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november

21-ei elsõbbséggel: Nyomtatott anyagok, nyomdatermékek és pa-
píráruk, ideértve animációs-, akció- és kalandfigurákat és szerep-
lõket, valamint vígjátékok és/vagy drámák szereplõit és figuráit
megjelenítõ könyveket, comics-könyveket, gyermeknek való
könyveket és ifjúsági könyveket; továbbá animációs-, akció- és
kalandfigurákat és szereplõket, valamint vígjátékok és/vagy drá-
mák szereplõit és figuráit, kifestõkönyveket és gyermekek részére
aktivitás (cselekményeket tartalmazó)-könyveket; papíráruk, író-
papír, borítékok, jegyzetfüzetek és -könyvek, noteszek, naplók,
jegyzetkártyák, üdvözlõlapok és -kártyák, üzleti kártyák, névje-
gyek; litográfiák (kõnyomatok); tollak, ceruzák, valamint ilye-
nekhez való tokok; radírok, kijelzõk, rajzkréták, színes kréták,
színes ceruzák, festõkészletek, kréták és táblák krétával történõ
íráshoz/rajzoláshoz; lehúzóképek, matricák; poszterek; keretbe
foglalt és/vagy keretezetlen fényképek; könyvborítók, könyvjel-
zõk, naptárak, ajándékok becsomagolásához csomagolópapírok,
társasági összejövetelekhez, partikhoz papírból készült jelzések,
csokrok, dekorációk és más kellékek, ideértve papírszalvétákat,
zsúrterítõket, szeteket, kreppapírokat, papíranyagú tányéralátéte-
ket, szeteket; papírkalapokat és -sapkákat, meghívókat, papír-
anyagú asztalterítõket, abroszokat, papírból készült süteményde-
korációkat; nyomtatott másolatokat csipke vagy szövetanyagok-
ból készült tárgyakhoz; nyomtatott minták kosztümökhöz, pizsa-
mákhoz, melegítõfelsõkhöz és T-ingekhez.
25 78/331,445 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Ruházati cikkek férfiak, nõk és gyermekek
számára, különösen ingek, T-ingek, melegítõk, kocogóruhák, far-
mer-öltözékek és szerelõruhák, nadrágok, rövidnadrágok, pantal-
lók, ujjatlan ingek (tank tops), esõs idõjáráshoz való ruházati cik-
kek, például esõköpeny, sárcipõ; melles baba kötények (cloth ba-
by bibs), szoknyák, blúzok, ruhák, nadrágtartók, vastag hosszú uj-
jú pulóverek, szvetterek, zakók, kabátok, esõkabátok, havas/téli
idõjáráshoz való ruházati cikkek, nyakkendõk, pongyolák, taka-
rók, plédek, kalapok, sapkák, napszemüvegek, napellenzõk,
övek, nadrágszíjak, sálak, hálóruhák, pizsamák; fehérnemû, alsó-
ruházati cikkek, cipõk, csizmák, magasszárú cipõk, gumitalpú ci-
põk, tornacipõk, vászoncipõk, szandálok, kötött babacipõk, pa-
pucszoknik, papucsok, strand- és úszóruhák, jelmezek, maskarák,
álöltözetek és Halloween-jelmezek, ruhák és kosztümök, vala-
mint azokkal kapcsolatban árusított álarcok.
28 78/331,451 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Játékok, játékszerek, torna- és sportcikkek,
beleértve társasjátékokat, különösen akciós játékfigurák és azok
tartozékai és kiegészítõ részei; plüssjátékok; labdák, ballonok;
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fürdõkádban használható játékok; olyan játékok, amelyeket hajta-
ni lehet vagy/és amelyekkel azokon ülve lehet játszani; készülé-
kek/felszerelések, amelyeket egységként árusítanak kártyajáté-
kokhoz; játék jármûvek; babák; repülõ (dobálható) korongok;
kézben tartva kezelhetõ egységek elektronikus játékokkal való
játszáshoz; készülékek/felszerelések, amelyeket olyan egységek-
ként árusítanak, amelyek táblán folytatható társasjátékokhoz, kár-
tyajátékokhoz, manipulatív társasjátékokhoz, szalonokban, foga-
dószobákban és hasonló helyeken számítógéppel játszható típusú
társasjátékokhoz, akciós típusú, célra lövõs/lövöldözõs (társas)já-
tékokhoz használhatók; magában álló videokijelzésû játékgépek;
lombfûrészes és manipulatív összerakós/kirakós (puzzle) játék-
készletek; papírból készült arcmaszkok; gördeszkák (skate-bo-
ards); korcsolyák; vízfecskendezõs játékok; labdák, különösen
játszótereken használatos labdák, futball-labdák, baseball-lab-
dák, kosárlabdázáshoz használatos labdák, baseballkesztyûk;
úsztatható játékok, úszótestek rekreációs célokra; úszó siklótal-
pak és -deszkák rekreációs célokra; szóló felfújható úszótestek
uszonyok; játékpisztolyok (toy zip guns); játék pék- és más
ételáruk, pl. sûrítmény- és sültételjátékok; játékbankok; játék
hógolyók, karácsonyfadíszek.
41 78/331,457 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Szórakoztatással kapcsolatos, élõ színházi
elõadás jellegû programok, így vígjátékok, drámák és/vagy ani-
mált televíziós programok nyújtásával eszközölt szolgáltatások;
élõ színházi elõadás jellegû programok, így vígjátékok, drámák
és/vagy animációs televíziós programok rendezése, színrevitele;
szórakoztatásra irányuló, élõ színházi elõadás jellegû programok,
így vígjátékok, drámák és/vagy animációs színházi, így színdara-
bot tartalmazó, illetve színdarabtémájú mozifilmek nyújtásával
eszközölt szolgáltatások; élõ színházi elõadás jellegû programok;
így vígjátékok, drámák és/vagy animációs színházi, így színdara-
bot tartalmazó, illetve színdarab témájú mozifilmek színrehozása,
rendezése; színházi elõadások mind animációs, mind élõ formá-
ban; továbbá internetes szolgáltatások, ideértve információk köz-
lését elektronikus globális számítógép-hálózaton keresztül a szó-
rakoztatás területén, különösen a zenével, mozifilmekkel és tele-
víziós sorozatokkal kapcsolatban; általános érdeklõdésre számot
tartó hírek, szórakoztatással és oktatással kapcsolatos informáci-
ók szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; infor-
mációk szolgáltatása globális kommunikációs hálózaton keresz-
tül a szórakoztatás területérõl, ideértve élõ színházi elõadás jelle-
gû programokat, így vígjátékokat, drámákat és/vagy animációs
televíziós programokat; szórakoztató programok szolgáltatása,
valamint rendezése, színrevitele, ideértve élõ színházi elõadás
jellegû komédiákat, akció- és/vagy animációs mozifilmeket: tele-
vízió számára.

(111) 183.686 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 00414 (220) 2004.02.02.
(732) dr. Mojzes Imre, Budapest (HU);

dr. Mojzes Lászlóné dr. Dósa Erika, Szeged (HU)
(740) dr. Mojzes Imre, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.687 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02938 (220) 2005.09.09.
(732) Rauner Alexander, Sopron (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, pólók, cipõk, melegí-
tõk, harisnyák, zoknik, nyakkendõk, övek, nadrágtartók, napel-
lenzõk, sportlábbelik, fejfedõk, blúzok, szvetterek, anorákok, vi-
harkabátok, sapkák, kalapok, fejszalagok, pénztartó övek, sport-
ruhák.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák, kártyajátékok; testne-
velési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
testnevelési és sportfelszerelések, speciális táskák és zsákok
sportfelszerelések számára, labdák.
32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek; alkoholmentes italok;
gyümölcsöt vagy gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes ita-
lok; ásványvíz tartalmú gyümölcslevek; energiaitalok; szörpök,
eszenciák és más készítmények italok elõállításához, frissítõ ita-
lok, izotóniás italok.

(111) 183.688 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02883 (220) 2005.09.06.
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);
nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asz-
tali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcso-
lódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorka-
dobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; dí-
szek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ék-
szeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatar-
tók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetek-
hez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkö-
tõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó dí-
szek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzset-
tagombok; medalionok (ékszerek); medálok; melltûk, brossok;
mozgatószerkezetek órákhoz; napórák; nemesfém ötvözetek;
nyakkendõtûk; nyakláncok (nemesfémbõl); nyers vagy félig
megmunkált nemesfémek; óradobozok és tokok; óragyártási és
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javítási kellékek nemesfémbõl; óralapok; óraláncok; óramutatók;
órarugók; óraszerkezetek; óraszíjak; óraüvegek; pénztárcák;
stopperórák; szalvétagyûrûk és tartók nemesfémbõl; szivarozási
kellékek nemesfémbõl; szobrok nemesfémbõl; teázási és kávézá-
si kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; ele-
fántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem ne-
mesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbúto-
rok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggö-
nyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált ál-
lapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képke-
retekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallan-
tyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, do-
bozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fém-
bõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); ván-
kosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivé-
ve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfém-
bõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemes-
fémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukor-
kásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekas-
áruk; festett üveg; fésûk; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészí-
tõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfüm-
permetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porce-
lándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvé-
tatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vá-
zák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentá-
ció rendezése; reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok
terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen
kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; ék-
szerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe he-
lyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantar-
tása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása.

(111) 183.689 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02884 (220) 2005.09.06.
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) OREX
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);

nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asz-
tali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcso-
lódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorka-
dobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; dí-
szek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ék-
szeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatar-
tók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetek-
hez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkö-
tõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó dí-
szek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzset-
tagombok; medalionok (ékszerek); medálok; melltûk, brossok;
mozgatószerkezetek órákhoz; napórák; nemesfém ötvözetek;
nyakkendõtûk; nyakláncok (nemesfémbõl); nyers vagy félig
megmunkált nemesfémek; óradobozok és tokok; óragyártási és
javítási kellékek nemesfémbõl; óralapok; óraláncok; óramutatók;
órarugók; óraszerkezetek; óraszíjak; óraüvegek; pénztárcák;
stopperórák; szalvétagyûrûk és tartók nemesfémbõl; szivarozási
kellékek nemesfémbõl; szobrok nemesfémbõl; teázási és kávézá-
si kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; ele-
fántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem ne-
mesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbúto-
rok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggö-
nyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált ál-
lapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képke-
retekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallan-
tyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, do-
bozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fém-
bõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); ván-
kosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivé-
ve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfém-
bõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemes-
fémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukor-
kásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekas-
áruk; festett üveg; fésük; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészí-
tõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfüm-
permetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porce-
lándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvé-
tatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vá-
zák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentá-
ció rendezése; reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok
terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen
kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; ék-
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szerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe he-
lyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantar-
tása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása.

(111) 183.690 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03014 (220) 2005.09.16.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

(541) AURIPUR
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 183.691 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02576 (220) 2005.08.03.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.692 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02574 (220) 2005.08.03.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.693 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03012 (220) 2005.09.16.
(732) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(740) Jankura János szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, papíripa-
ri cikkek.

(111) 183.694 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03035 (220) 2005.09.20.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.695 (151) 2006.03.01.
(210) M 03 00365 (220) 2003.01.31.
(732) Brenner Holding GmbH, Mannheim (DE)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 9 Mágneses médiumok, lemezek, CD, DVD plus, minidisk le-
mezek, zenés kazetták, videokazetták.
16 Hordozható nyomtatók (mint irodai segédeszköz), íróeszkö-
zök, papír, könyvnyomtatási segédeszközök és fényképek prog-
ramcsomagok formájában, faliújságok, plakátok, röpcédulák, bo-
rítékok, asztali naptárak, rövid történeteket tartalmazó könyvek,
képregények, képeskönyvek, szakkönyvek, kifestõk, noteszek,
jegyzettömbök, vonalzók, ragasztók, határidõnaplók, ceruzák,
tollak, töltõtollak, telefonkártyák.
25 Ruházat, baseballsapkák, ingek, nadrágok, alsónemûk, de-
rékszíjak, kalapok, pólók, kabátok, sortok, fejpántok, zoknik, ci-
põk, csizmák, kötött trikók, szvetterek, mellények, pizsamák, es-
télyi ruhák, ruhák, szoknyák, kabátok, fürdõruhák, nyakkendõk,
kendõk, kesztyûk, hálóingek, papucsok, fürdõköpenyek.
41 Hang és/vagy videostúdió-szolgáltatások, mûsoros video-
kazetták, videolemezek, hangszalagok, kazetták, audio CD, mini-
disc DVD és DVD plus lemezek feljátszása, online információk a
zene, színház, televízió és videó világából a világhálón.

(111) 183.696 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03290 (220) 2004.07.29.
(732) ALICE Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.697 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03301 (220) 2004.07.30.
(732) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) TISZTA SZÁGULDÁS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 183.698 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03305 (220) 2004.07.30.
(732) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakozás, sport- és kulturális tevékenységek, különösen
természetes fürdõhelyek.

(111) 183.699 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03445 (220) 2004.08.11.
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 183.700 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03311 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Tedzson (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) THE ONE

(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapír, pipák, ci-
garettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfém-
bõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfém-
bõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 183.701 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03307 (220) 2004.07.30.
(732) KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató

és Számítástechnikai Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.702 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03306 (220) 2004.07.30.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(541) NORMAFLORE
(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, hajmosó szerek,

fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógy-
hatású készítmények.
29 Tej és tejtermékek.

(111) 183.703 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03316 (220) 2004.07.30.
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) CRESCENDO
(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).

(111) 183.704 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03440 (220) 2004.08.11.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) PROTOSIL
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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(111) 183.705 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03444 (220) 2004.08.11.
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest

(541) Tudom mit ettél tavaly nyárson!
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 183.706 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03446 (220) 2004.08.11.
(732) M&C Consulting Kft., Budapest (HU)

(541) MONDO
(511) 16 Újság, könyv, kiadvány.

43 Idõleges szállásadás.

(111) 183.707 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03314 (220) 2004.07.30.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

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

(111) 183.708 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03439 (220) 2004.08.11.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) DIGITONE
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 183.709 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03435 (220) 2004.08.11.
(732) KURRENS Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovánik Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr- és bõrruházatok, ezen anyagokból készült termékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.710 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03434 (220) 2004.08.11.
(732) ELEKTRO PROFI ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

(111) 183.711 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03570 (220) 2004.08.24.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

(111) 183.712 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03709 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MILSUN
(511) 29 Tej, tejtermékek, különösen sajtok.

(111) 183.713 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03708 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PACO
(511) 29 Tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; hüve-

lyesek; édes ételek, élelmiszerek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
30 Liszt és gabonakészítmények, rizs zsemlemorzsa; sütési
hozzávalók, különösen sütõpor, élesztõ, vaníliáscukor, szóda;
ízesítõszerek, különösen citromíz; kocsonyapuding, puding; méz;
édes ételek, élelmiszerek, amelyek nem tartoznak más osztályba;
termékek gabonából reggelire.

(111) 183.714 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03856 (220) 2004.09.15.
(732) ÕRMESTER Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen, biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.715 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03853 (220) 2004.09.15.
(732) Kreatív Hobby 2001 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth M. Gábor, Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.716 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03852 (220) 2004.09.15.
(732) BTL News Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.717 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03845 (220) 2004.09.15.
(732) BOTMEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.718 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03173 (220) 2004.07.19.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 183.719 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03174 (220) 2004.07.19.
(732) Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Békéscsaba (HU)

(541) A Körösök lágy ölén
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.720 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03177 (220) 2004.07.20.
(732) VALTON-SEC Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.721 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03179 (220) 2004.07.20.
(732) dr. Benda József, Budapest (HU); Csanádi Ágnes,

Budapest (HU); dr. Bihary Pál, Budapest (HU);
Lévai Zoltán, Budapest (HU)

(541) Karrierépítési Jogosítvány CDL
(511) 41 Felnõttoktatás.

(111) 183.723 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03182 (220) 2004.07.20.
(732) Multi-Cikória Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

(111) 183.724 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03003 (220) 2004.08.03.
(732) Szilágyi József, Tolna (HU)
(740) dr. Pálos Miklós ügyvéd, Tolna

(546)

(511) 29 Csomagolás különbözõ szárított zöldségek és fûszernövé-
nyek keveréke kizárólag étkezési célra.
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(111) 183.725 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03576 (220) 2004.08.24.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.
5 Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati hasz-
nálatra, vitamin- és multivitamin-készítmények, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
gyógyhatású adalékanyagok.

(111) 183.726 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03001 (220) 2004.07.08.
(732) MERIAN OROSHÁZA Finom Szárnyas Különlegességek

Részvénytársaság, Orosháza (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) ORSI DELIKÁT
(511) 29 Baromfi termékek; húskészítmények, hentesáruk baromfi-

ból, különösen húskivonatok, húskonzervek; baromfisonkák és
kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok.

(111) 183.727 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03299 (220) 2004.07.30.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 183.728 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03176 (220) 2004.07.19.
(732) RENESSEN LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bannockburn, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MAVERA
(511) 44 Állatok táplálásával kapcsolatos szaktanácsadás.

(111) 183.729 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03002 (220) 2004.07.08.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.

(111) 183.730 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03577 (220) 2004.08.24.
(732) Kozma János, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 183.731 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03580 (220) 2004.08.24.
(732) J.A.F.F.A. Kávézó Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 183.732 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03180 (220) 2004.07.20.
(732) Gész, Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

(541) GÉSZ FLAVON MAX
(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).

(111) 183.733 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03302 (220) 2004.07.30.
(732) BUSZESZÉlelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Óbudai Gyémánt Wellness
(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok (sörök kivételével).

(111) 183.734 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03304 (220) 2004.07.30.
(732) TÖR-ING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(541) TÖRÖK ACÉL CSOPORT
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(511) 6 Nyersvas és félig megmunkált nem nemsfémek és ezek öt-
vözetei; fémcsövek és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, fém-
szerelvények.

(111) 183.735 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03437 (220) 2004.08.11.
(732) Vácz Gábor, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); papír, karton és ezen anyagok-
ból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.736 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03575 (220) 2004.08.24.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.
5 Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati hasz-
nálatra, vitamin- és multivitamin-készítmények, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
gyógyhatású adalékanyagok.

(111) 183.737 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03707 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) RAYLIGHT
(511) 3 Szappanok.

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

(111) 183.738 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03016 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLOUD 9
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-

garettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipák-
hoz; hamutartók (nem nemesfémbõl dohányzóknak, valamint
szivarvágók.

(111) 183.739 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03014 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-
garettafilerek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); pipatisztítók pipákhoz; ha-
mutartók (nem nemesfémbõl) dohányzóknak, valamint szivarvá-
gók.

(111) 183.740 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03312 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) timeless time
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapír, pipák, ci-

garettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfém-
bõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfém-
bõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 183.741 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03855 (220) 2004.09.15.
(732) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.742 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03848 (220) 2004.09.15.
(732) Fuhrmann György, Budapest (HU);

Judit Anna, Budapest (HU)

(541) HERITAGE WINES
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 183.743 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03015 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) THIS
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-

garettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipák-
hoz; hamutartók (nem nemesfémbõl) dohányzóknak, valamint
szivarvágók.
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(111) 183.744 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03013 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok állatok szõrére (nevezetesen: hidegdauerol-
datok, fixáló oldatok, tartóshullámosító oldatok, szõrkrémek,
szõrsprayk, szõrlakkok, szõröblítõk, szõrápolók, samponok).

(111) 183.745 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03008 (220) 2004.07.08.
(732) Sczigel Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Fürdõberendezések, szauna, elektromos háztartási gépek,
infrakabin.

(111) 183.746 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03009 (220) 2004.07.08.
(732) NOVARA Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) HUNBAT
(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk, akkumulátormérõ mû-

szerek, külsõ indítóberendezések.

(111) 183.747 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03847 (220) 2004.09.15.
(732) Kisokos Directory Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése; kereskedelmi adminisztrációja; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; sport és és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(111) 183.748 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03857 (220) 2004.09.15.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAGNUM 5 ÉRZÉK
(511) 30 Jégkrém; (vízzel készült) gyümölcsfagylaltok.

(111) 183.750 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03438 (220) 2004.08.11.
(732) Pilis’ 91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

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

(111) 183.752 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03019 (220) 2004.07.08.
(732) Bieke (Fujian) Shoes Co., Ltd., Fujian, Jinjiangshi (CN)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BIEKE
(511) 25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és haris-

nyák; kalapok és sapkák; férfi, nõi, gyermek- és csecsemõruházat;
övek; fürdõruhák; kesztyûk.

(111) 183.753 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02105 (220) 2004.05.03.
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),

Dublin 15 (IE)
(300) 78/352,663 2004.01.15. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SKYPE
(511) 38 VOIP internetes hangtovábbítás, felhasználók közötti kom-

munikáció, fájlmegosztás, azonnali üzenetküldõ szolgáltatás glo-
bális számítógépes hálózaton.

(111) 183.754 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02088 (220) 2004.05.03.
(732) A.S. MARINA Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 183.755 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02103 (220) 2004.05.03.
(732) Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Piskótakészítmények.

(111) 183.756 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02100 (220) 2004.05.03.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

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

Budapest

(541) ENGAGE
(511) 10 Ortopédiai ízületek, nevezetesen, mesterséges csípõízüle-

tek; sebészeti készülékek ortopédiai ízületimplantátumok beülte-
tésénél történõ használatra.

(111) 183.757 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02084 (220) 2004.05.03.
(732) CORNMASTER Kft., Paks (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládétermékek, cukor, rizs, tápióka,
szágó, pótkávék; lisztek és egyéb gabonakészítmények, müzliter-
mékek, kenyér, péksütemények és cukrászati sütemények, ehetõ
bevonatok; méz, melaszszirup; élesztõ, élesztõpor; só, mustár;
ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével); fûszerek; fagylaltok.

(111) 183.758 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02098 (220) 2004.05.03.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(541) getcopy line
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 183.759 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02097 (220) 2004.05.03.
(732) Nemeskéri István Bendegúz, Pécs (HU)

(541) NEMESKÉRI ELEKTRONIKA
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

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

(111) 183.760 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02287 (220) 2004.05.13.
(732) Karvalics Attila, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Klubszolgáltatások, szórakoztatás, bálok szervezése, disz-
kók szolgáltatásai, karaoke szolgáltatás, online elérhetõ elektroni-
kus publikációk, online játékok szolgáltatása, rádió- és televízió-
programok készítése, rádiós szolgáltatás, showmûsorok, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, ver-
senyek szervezése, éjszakai klubok, üdülõtáborok szolgáltatásai,
élõ elõadások bemutatása.

(111) 183.761 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02272 (220) 2004.05.13.
(732) CONCORDIA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Meszter Nóra, Dr. Meszter Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Export-import tevékenység, üzletviteli tanácsadás humán
társadalomtudományi kutatás.
41 Tanítás, oktatás, tréningek szervezése és tartása.

(111) 183.762 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02274 (220) 2004.05.13.
(732) Europe Trade Kft., Budapest (HU)

(541) Dr. FITT
(511) 25 Cipõk.

(111) 183.763 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02276 (220) 2004.05.13.
(732) HUNGARO-GOLD-FRUCT Rt., Újfehértó (HU)

(546)
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított (kon-
zervált), szárított gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsbefõttek;
fõtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; tej és egyéb tejtermékek;
étolajok és étzsírok, konzervek, savanyúságok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek friss állapotban; vetõmagok, élõ növények
és virágok; állati tápanyagok; maláta.
32 Sör, világos vagy porter sör, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 183.764 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02281 (220) 2004.05.13.
(732) Pannonia Hotels Szállodák Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy T. Katalin, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EMKE
(511) 43 Bárszolgáltatások, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás

szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, motelek, rendezvény-
hez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szál-
lásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások,
székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglá-
tóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, önkiszolgáló étter-
mek.

(111) 183.765 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02282 (220) 2004.05.13.
(732) Albatrosz 21 Sport Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 183.766 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02284 (220) 2004.05.13.
(732) Kite King Kft. 80%, Budapest (HU);

Hua Wei 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.767 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02293 (220) 2004.05.13.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fogápoló szerek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
szájvizek, fogfények, fogporok.

5 Fogkõ-eltávolító tabletták és -készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fog-, nyelv- és ínytisztítás-
hoz és fogápoláshoz használatos eszközök és cikkek; fogpiszká-
lók, nem nemesfémbõl készült fogkefe- és fogpiszkáló tartók,
fogselyem, toaletteszközök.

(111) 183.768 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02283 (220) 2004.05.13.
(732) Kite King Kft. 80%, Budapest (HU);

Hua Wei 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.769 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02286 (220) 2004.05.13.
(732) ORCO Hotel Management Üzemeltetõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 183.770 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02453 (220) 2004.05.25.
(732) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 183.771 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02451 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáruk, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták,
pudingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell,
rágógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú
italok.

(111) 183.772 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02448 (220) 2004.05.25.
(732) AMSTEL Sörgyár Részvénytársaság Magyarország,

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

Budapest

(541) TALLÉROS
(511) 32 Sörök.

(111) 183.773 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02449 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáru, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták, pu-
dingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rá-
gógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú ita-
lok.

(111) 183.774 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02443 (220) 2004.05.25.
(732) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.775 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02450 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáru, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták, pu-
dingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rá-
gógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú ita-
lok.

(111) 183.776 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02445 (220) 2004.05.25.
(732) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STATUS Parkolóházak
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyle-

tek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.777 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02446 (220) 2004.05.25.
(732) The Sunrider Corporation dba Sunrider International,

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

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 183.778 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02456 (220) 2004.05.25.
(732) Mádi és Társa Mûszaki, Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Csanak Tiborné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Egyéni védõeszközök, ezen belül leesés elleni és áramütés
elleni védõeszközök megfelelõségi vizsgálata, valamint ezekrõl
szakvélemény adása.

(111) 183.779 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02592 (220) 2004.06.07.
(732) Champex-Plusz Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 1 Biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyó-
gyászati célra; hordozóanyagok talajmentes termesztéshez (me-
zõgazdaság); kerti föld; komposzt; talajkeverékek növényi szapo-
rítóanyaggal kezelve; termõföld; termõföld növényi szaporító-
anyaggal keverve; tõzeg; tõzeg növényi szaporítóanyaggal kezel-
ve; tõzegkockák kertészet számára.
31 Gomba friss; gombacsíra szaporításra; gombacsíra szaporí-
tásra, tõzeggel vagy talajjal keverve; szalmaréteg (humusztaka-
rás).

(111) 183.780 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02598 (220) 2004.06.07.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-
gáló készülékek, adathordozók, hanglemezek.

(111) 183.781 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02590 (220) 2004.06.07.
(732) DUNA BAY Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AHOL ÉLMÉNY LESZ ÉLNI
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.782 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02600 (220) 2004.06.07.
(732) RIVERTEX Kft., Budapest (HU); NA-VI Bt., Budapest (HU)

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

(111) 183.783 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02596 (220) 2004.06.07.
(732) Stipsicz-Bethlen Károly Ferenc, Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Perjési András ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 183.784 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02593 (220) 2004.06.07.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) CRIXY
(511) 29 Sült burgonya, chips, extrudálási eljárással elõállított burgo-

nyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, pattogatott kukorica, kukoricapehely, csokoládé, ka-
kaós termékek, puffasztott gabonakészítmények táplálkozási cé-
lokra.
31 Mogyoró, magvak.

(111) 183.785 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02602 (220) 2004.06.07.
(732) Lei Ling Kft., Budapest (HU)

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

(111) 183.786 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02589 (220) 2004.06.07.
(732) DUNA BAY Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.787 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02599 (220) 2004.06.07.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Legendák Klubja
(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-

gáló készülékek, adathordozók, hanglemezek.
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(111) 183.788 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02750 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INOVELON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.789 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02749 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DESTRIV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.790 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02748 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ACYLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.791 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02742 (220) 2004.06.17.
(732) The Elvis Shop Ruházati Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt

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

(541) V’RUS69
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

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

(111) 183.792 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02744 (220) 2004.07.13.
(732) Szajlai Antalné, Szentlõrinc (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(111) 183.793 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02747 (220) 2004.06.17.
(732) Kovács Barnabás, Gödöllõ (HU)

(546)

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

(111) 183.794 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02736 (220) 2004.06.17.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)

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

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

(111) 183.795 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02745 (220) 2004.06.17.
(732) PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.796 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02734 (220) 2004.06.17.
(732) BUSZESZÉlelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek: Óbudai Gyémánt ásványvízbõl készült
frissítõ víz.

(111) 183.797 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02874 (220) 2004.06.29.
(732) Lé Branda Kft., Budapest (HU)

(541) LÉ BRANDA
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.798 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02870 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) SANCHEZ CLASSIC
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.799 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02869 (220) 2004.06.29.
(732) HNS Számítás- és Irodatechnikai Kft., Gyõr (HU)

(541) HNS
(511) 37 Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, készülékek,

berendezések telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, fenn-
tartása, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kap-
csolódó tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése, összekap-
csolása és tesztelése; számítás- és irodatechnikai szoftverek
üzembe helyezése, frissítése és karbantartása; adatvédelmi, adat-
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mentési szolgáltatások számítógép-hálózaton keresztül lebonyo-
lított ügyletekhez; számítás- és irodatechnikai eszközök progra-
mozása; számítógéphardver és -szoftver, irodatechnikai eszközök
területéhez kapcsolódó mûszaki projektekre vonatkozó tanulmá-
nyok készítése; irodagépek, számítógépek és számítógépszoftve-
rek bérbeadása; prezentációk, versenyek szervezéséhez eszközök
biztosítása.

(111) 183.800 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02866 (220) 2004.06.29.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)

(541) EL CAMINO – AZ ÚT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.801 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02872 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) SANCHEZ CASUAL
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.802 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02873 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) V-MAX
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.803 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02882 (220) 2004.06.29.
(732) Klosterfrau AG, Chur (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SEDINAL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.804 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02884 (220) 2004.06.29.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ez nem a Te napod
(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; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.805 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02879 (220) 2004.06.29.
(732) Jäger Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárhegyi Zoltán, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 40 Hulladékkezelés és -gyûjtés.

(111) 183.806 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02886 (220) 2004.06.29.
(732) Bognár Szörp Kft., Pölöske (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek; eszenciák italok elõál-
lításához; gyümölcslevek; izotópiás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; porok szénsavas italokhoz; szénsavas
italok; szódavíz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; ter-
mékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõ-
állításához; vizek (italok).

(111) 183.807 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02877 (220) 2004.06.29.
(732) Tomor Péter 40%, Szigetszentmiklós (HU);

Tomor András 60%, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek, anyagok mû-
vészek részére; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.808 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02746 (220) 2004.06.17.
(732) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.809 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02885 (220) 2004.06.29.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Nem a Te napod
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

(111) 183.810 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 02915 (220) 2003.07.03.
(732) Bentley Motors Limited, Crewe, Cheshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CONTINENTAL FLYING SPUR
(511) 12 Földi jármûvek.

(111) 183.811 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 00704 (220) 2003.02.20.
(732) Halmosiné Kávai Krisztina, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.812 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 01319 (220) 2004.03.23.
(732) MEDCOM Információs és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU); Paulai Alex, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; orvosi
tudományos és gyógyszerinformációs kiadványok (könyvek, tu-
dományos tájékoztatók, plakátok).
35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: írott közle-
mények és feljegyzések regisztrálásából, átírásából, összeállítá-
sából vagy rendszerezésébõl álló szolgáltatások.

(111) 183.813 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04096 (220) 2003.10.02.
(732) LA NELLA Kft., Kecskemét (HU)

(541) KrisLine
(511) 25 Kizárólag fehérnemû és hálóruházat.

(111) 183.814 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04523 (220) 2003.10.29.
(732) Armadale Ltd., St. Johns, Isle of Man (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 183.815 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00941 (220) 2004.03.02.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Rt.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.816 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 05475 (220) 2003.12.16.
(732) Vitakraft Aqua-Food Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) PEPE
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, tápanyagok állatok számára;
maláta.

(111) 183.817 (151) 2006.03.02.
(210) M 01 06387 (220) 2001.12.12.
(732) MADEIRA Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek (különösen kereske-
delmi és reklám célú vásárok szervezése, árubemutatás, reklám-
ügynökségi szolgáltatások /pl. prospektusok terjesztése/) segít-
ségnyújtás kereskedelmi, ipari vállalatok, vállalkozások kereske-
delmi, üzleti ügyeinek irányításában (különösen Portugália, Ma-
deira).
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek; különösen ingatlanforgalmazás, bérbeadás, finanszírozás,
ingatlan-értékbecslés és közvetítés (különösen Portugália, Made-
ira).
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés;
különösen belföldi és külföldi utazások szervezése, bonyolítása,
utazással, áruszállítással kapcsolatban ügynökségek, turistairo-
dák által nyújtott szolgáltatások, utasszállítás, kísérés, turistairo-
dák (különösen Portugália, Madeira).
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység; különösen oktatás, szakmai képzés, konferenciák,
kiállítások szervezése, bonyolítása, múzeumi szolgáltatások, be-
mutatók, kiállítások; könyvkiadás, ismeretterjesztõ idegenforgal-
mi kiadványok; reklámkiadványok, kereskedelmi és üzleti kiad-
ványok kiadása (különösen Portugália, Madeira).
42 Szállásügynökségek (szállodák, panziók) szállodai szolgál-
tatások, panziók, vendéglátás (élelmezés); szállásadási, szoba-
használati, étkeztetési szolgáltatások, éttermi szolgáltatások; uta-
zási ügynökségek, brókerek által turistáknak nyújtott szobafogla-
lási szolgáltatások (különösen Portugália, Madeira).

(111) 183.818 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 01313 (220) 2004.03.23.
(732) ETOL Aromaház Kft., Mezõfalva (HU)

(541) WEBCOLA
(511) 32 Kóla üdítõital.

(111) 183.819 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00937 (220) 2004.03.02.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
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;
irógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.820 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00275 (220) 2004.02.17.
(732) Pannon-Trade 2002 Kft., Budapest (HU)

(541) PANTRA
(511) 16 Eldobható papírpelenka.

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

(111) 183.821 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02067 (220) 2004.04.30.
(732) TITEM Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Férfiöltöny, férfizakó, férfinadrág, férfimellény.

(111) 183.822 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00758 (220) 2004.02.20.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) NAPBOR
(511) 33 Borok.

(111) 183.823 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00943 (220) 2004.03.02.
(732) NOVOKER Magyarország Kft., Halásztelek (HU)
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(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; csempék, padlólapok, márvány,
tûzálló anyagok, cementlapok, kandallóburkolatok, mozaikok
építési célra, párkányok nem fémbõl.

(111) 183.824 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04500 (220) 2003.10.28.
(732) TECTRON Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; aprítógépek háztartási használat-
ra (elektromos); centrifugák (háztartási); dagasztógépek, gyúró-
gépek; darálók háztartási használatra (nem kézi); gyümölcsprések
(elektromos) háztartási használatra; habverõk háztartási haszná-
latra (elektromos); háztartási robotgépek (elektromos); húsdará-
lók (gépek); italok készítésére szolgáló berendezések (elektroni-
kus); keverõgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai
gépek; mixerek; porszívók; szeletelõk (gépek).
9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; antennák; erõsítõk; magnetofonok; rádiók
jármûvekbe; rádiókészülékek; vasalók, elektromos; videomag-
nók, képmagnók.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; arcgõzölõ ké-
szülékek (szaunák); forróvíztartályok, elektromos; fõzõedények
és fõzõberendezések; fõzõedények, elektromos; fõzõlapok; fûtõ-
berendezések; fûtõelemek, fûtõtestek; fûtõkészülékek, elektro-
mos; hajsütõk; hajszárítók; háztartási hûtõkészülékek és berende-
zések; hõlégkészülékek; hûtõgépek; hûtõgépek és készülékek;
hûtõkészülékek és hûtõberendezések; hûtõszekrények; kávéfilte-
rek, elektromos; kávéfõzõgépek, elektromos; kávéfõzõk, elektro-
mos; kenyérpirítók; klímaberendezések; merülõforralók; mikro-
hullámú sütõk (fõzõkészülékek); olajsütõk (fritõzök), elektro-
mos; ostyasütõk, elektromos; pecsenyesütõ készülékek; pezsgõ-
fürdõ készülékek; radiátorok, elektromos; rostok (sütõkészülé-
kek), grillsütõk; szellõzõ (légkondicionáló) berendezések; venti-
látorok (légkondicionáló berendezések részei); ventilátorok (lég-
kondicionáló).

(111) 183.825 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00300 (220) 2004.01.22.
(732) KUTE Termelõ és Kereskedelmi Kft., Soltszentimre (HU)

(546)

(511) 33 Bor.

(111) 183.826 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 04255 (220) 2003.10.10.
(732) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Mosquitox
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(111) 183.827 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00993 (220) 2004.03.04.
(732) BeautyBank Inc. (Deleware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest
(541) MEGATINT
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 183.828 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03858 (220) 2004.09.16.
(732) ARTINFO Consulting Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.829 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03842 (220) 2004.09.14.
(732) EURO ÓVÁR-SPED Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

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

(111) 183.830 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03839 (220) 2004.09.14.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/608749 2004.08.26. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SURETYPE
(511) 9 Számítógépes hardver és szoftver az adatbevitel területén

történõ használatra, nevezetesen billentyûzetek és szoftveradatok
közelebbrõl történõ meghatározására, illetve egyértelmûvé tételé-
re adatközpontos mobiltelefonokhoz, digitális személyi titkárok-
hoz, személyhívókhoz, számítógépekhez és elektronikus kézi
egységekhez és felszerelésekhez, amelyek adatok vezeték nélküli
vételére és/vagy továbbítására alkalmasak, valamint amelyek
hangátvitelre is képesek.
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(111) 183.831 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03838 (220) 2004.09.14.
(732) Aventis Pharmaceuticals Holdings Inc., Greenville,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények bõrápolásra, nevezetesen hám-
lasztó oldatok.
5 Gyógyszerészeti készítmények bõrápolásra.

(111) 183.832 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03836 (220) 2004.09.14.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok, cukorkaáruk, cukrászsütemények karácsonyfa
díszítésére, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládés tej (ital),
díszek süteményekhez (ehetõ), fagylalt, jégkrém, kakaós termé-
kek, karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marci-
pán, mentabonbonok, mentacukorkák, müzli, pralinék, pudingok,
sütemények, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).

(111) 183.833 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03835 (220) 2004.09.14.
(732) Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych Spólka

Akcyjna, Torun (PL)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HAPPY
(511) 3 Vatta és vattából készült termékek kozmetikai célokra, koz-

metikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5 Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyó-
gyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõk, géz kötésekhez, bo-
rogatások, kötözõanyagok, tartókötés, pelenkák inkontinenciá-
ban szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre,
gyapjúból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek hi-
giéniai és gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrá-
gok, higiéniai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragta-
paszok, öntapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anya-
gok, sterilitás tesztek, eldobható csomagolás(töltve) sterilizációs
célokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cel-
lulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörül-
közõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csoma-
golási célokra.

(111) 183.834 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03834 (220) 2004.09.14.
(732) Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych Spólka

Akcyjna, Torun (PL)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Vatta és vattából készült termékek kozmetikai célokra, koz-
metikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5 Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyó-
gyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõ, géz kötésekhez, bo-
rogatások, kötözõanyag, tartókötés, pelenkák inkontinenciában
szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre, gyapjú-
ból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek higiéniai és
gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrágok, higié-
niai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragtapaszok, ön-
tapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anyagok,
sterilitás tesztek, eldobható csomagolás (töltve) sterilizációs cé-
lokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cel-
lulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörül-
közõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csoma-
golási célokra.

(111) 183.835 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03833 (220) 2004.09.14.
(732) Zoknitex Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.836 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03741 (220) 2004.09.06.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanya-
gok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készít-
mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek).

(111) 183.837 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 05317 (220) 2003.12.05.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(541) Veritas
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 183.838 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03740 (220) 2004.09.06.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

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

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
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(111) 183.839 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 04622 (220) 2003.11.04.
(732) Szögedi Múzsa Kht., Szeged (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati
képzés; klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyo-
lítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;
oktatási vizsgáztatás; üdülõtáborok szolgáltatásai; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése.

(111) 183.840 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 00341 (220) 2003.01.30.
(732) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila ügyvéd, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Baba Patika
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Egészséggel, egészség megõrzésével kapcsolatos sport- és
kulturális tevékenységek.

(111) 183.841 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03737 (220) 2004.09.06.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés, szakami képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.842 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 05063 (220) 2003.11.28.
(732) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.843 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00542 (220) 2004.03.10.
(732) SILVERPLAST KFT, Dunabogdány (HU)

(546)

(511) 16 Irodai cikkek (fólia tasak); iratgyûjtõk, dossziék; mûanyag
fóliák.

(111) 183.844 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03736 (220) 2004.09.06.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.845 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00543 (220) 2004.02.09.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(541) KA-VOSZ
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(511) 35 Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
36 Pénzügyi mûveletek bonyolítása; biztosítása.
37 Távközlés.
45 Szakmai és érdekvédelmi szolgáltatások.

(111) 183.846 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01037 (220) 2004.03.08.
(732) Sweet Point Édesipari Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) MINIBON
(511) 30 Cukorkák.

(111) 183.847 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03734 (220) 2004.09.06.
(732) Balog Beáta, Szeged (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. (Menyasszonyi ruhák,
újasszonyi és menyecskeruhák).

(111) 183.848 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01357 (220) 2004.03.25.
(732) Üzleti Tudakozó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési szolgáltatások; interaktív
multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések, áruk és
szolgáltatások felsorolása, ezen áruk és szolgáltatások minõségi
besorolásának közlése, hírközlési – elektronikus – digitális infor-
máció gyûjtése, tárolása és visszakeresése digitálisan és interne-
ten, segítségnyújtás ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területe-
ken jogi és természetes személyek részére funkciójukban történõ
nyilvánossággal történõ kommunikációjában, nyilatkozatok és
közlések terjesztése bármely eszköz útján, bármilyen áru, illetve
szolgáltatás tekintetében; írott, illetve nyilatkozott közlemények
és feljegyzések regisztrálása, átírása, összeállítása vagy rendsze-
rezésébõl álló szolgáltatások, valamint matematikai és/vagy sta-
tisztikai adatok felhasználása és/vagy összeállítása; szövegszer-
kesztés és számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti célú bár-
mely gazdasági terület tekintetében végzett kutatás és értékelés;
ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területeken, jogi és természe-
tes személyek részére mûködésükben vagy tevékenységükben
történõ közvetlen, illetve közvetített segítségnyújtás bármely for-
mája.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyagreklám továbbítása interneten keresz-
tül.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; adatbázis
szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból
történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása távközlési
hálózaton interneten keresztül; számítógép szoftvertervezése;
számítógépek programozása; internetes honlaptervezés, fejlesz-
tés, honlap- és webszolgáltatások.

(111) 183.849 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03733 (220) 2004.09.06.
(732) Borbély János, Gyõr (HU)

(541) Öcsi Cukrászda és fagyizó
(511) 30 Cukrászsütemények, fagylaltok, péksütemények, gabona-

készítmények.
43 Vendéglátás.

(111) 183.850 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03696 (220) 2004.09.02.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) NEW WAVE
(511) 33 Alkoholos italok sörök kivételével.

(111) 183.851 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03695 (220) 2004.09.02.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AMOXYSOL
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(111) 183.852 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03690 (220) 2004.09.02.
(732) Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor ügyvéd, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 183.853 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03689 (220) 2004.09.02.
(732) FÉDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Puskás Áron, Budapest

(541) Rákóczi
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 183.854 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03687 (220) 2004.09.01.
(732) Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfõnöksége,

Budapest (HU)
(740) dr. Hidasné dr. Cziegler Mária ügyvéd, Dr. Hidasné dr. Cziegler

Mária Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Idõszaki kiadvány.
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(111) 183.855 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03616 (220) 2004.08.25.
(732) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, csokoládé, azonnal oldodó csokolá-
déitalok, azonnal oldodó forró csokoládé, diófélékkel ízesített
csokoládéitalok, csokoládéalapú italok, mandulával ízesített cso-
koládéitalok, asztali csemegék, kakaó, cukorka, sütemények, jég-
krémek.

(111) 183.856 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03615 (220) 2004.08.25.
(732) TOBSINE ESPANA, S.L., Valencia (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TOBSINE
(511) 31 Mindenféle friss gyümölcs és friss zöldség.

(111) 183.857 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03614 (220) 2004.08.25.
(732) Haas György, Somogymeggyes (HU)
(740) dr. Jánosi Imre ügyvéd, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZÜLETÉSHÁZ
(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, könyvecskék, füzetek, könyvek,

magazinok (idõszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok.
35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálá-
sa.
38 Távkonferencia-szolgáltatások.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciák szervezése
és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk), szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 183.858 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03612 (220) 2004.08.25.
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HUNPERDAL
(511) 5 Antipszichotikus gyógyszerészeti készítmények.

(111) 183.859 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03568 (220) 2004.08.23.
(732) HAND Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojás, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.

(111) 183.860 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03566 (220) 2004.08.23.
(732) BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR a.s.,

Ceské Budejovice (CZ)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Sör.

(111) 183.861 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03564 (220) 2004.08.23.
(732) NOTEBOOK. HU Kft., Budapest (HU)

(541) AVERATEC
(511) 9 Személyi számítógépek (asztali és hordozható), számító-

gép-monitorok, nyomtatók.

(111) 183.862 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03562 (220) 2004.08.23.
(732) Kräuterhaus Sanct Bernard GmbH, Bad Ditzenbach,

Németország (DE)
(740) dr. Takács Zoltán ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények.

(111) 183.863 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03293 (220) 2004.07.29.
(732) Owl International Pte Ltd, Szingapúr (SG)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlók,
liszt és gabonaalapú készítmények, kenyerek, méz, só, szószok és
fûszerek.

(111) 183.864 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01827 (220) 2004.04.22.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HERBAVARIA
(511) 30 Teák, különösen életmódteák, így reggeli (indító-), élénkí-

tõ- és napzáró teák, ideértve a gyümölcsökbõl készült teákat is.

(111) 183.865 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03291 (220) 2004.07.29.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 183.866 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03289 (220) 2004.07.29.
(732) ZAO „TechnoNICOL”, Moszkva, Oroszország (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; 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.
37 Építés; javítás; berendezések felszerelése.

(111) 183.867 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03286 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) gyümölcsös ölelés
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok;
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksüte-
mények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és ke-
lesztõporok.

(111) 183.868 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03285 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) FRISS ÉRINTÉS
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.870 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03284 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) A jólesõ gondoskodás
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.871 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03282 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) A gondoskodás élménye
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok;
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefír, s ezek ízesített változatai.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksüte-
mények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és ke-
lesztõporok.

(111) 183.872 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03281 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) krémes kényeztetés
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.873 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03147 (220) 2004.07.19.
(732) Agria S.A., Sofia (BG)
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(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

(111) 183.874 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03146 (220) 2004.07.19.
(732) Patika Tükör Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boros Árpád ügyvéd, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és okta-
tási anyagok; nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.875 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03139 (220) 2004.07.19.
(732) Boehringer Ingelheim Pharma Magyarországi Kereskedelmi

Képviselet, Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba ügyvéd, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HA TORKIG VAN A TOROKFÁJÁSSAL
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat ké-
szítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gom-
baölõ szerek és gyomirtó szerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, gabona- és sütõipari, cukrásza-
ti termékek; élesztõ, só, mustár, ecet, szószok, salátaöntetek;
fagylaltok; fûszerek.

(111) 183.876 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02831 (220) 2004.06.24.
(732) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.,

Bóly (HU)
(740) Tóth Szabolcs, Bóly

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

csövek; bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek;
emlékmûvek.

(111) 183.877 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02830 (220) 2004.06.24.
(732) GONDOLDÓ Könyvelési Vállalkozás-szervezési

és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
(740) Dörnyei Gyula szabadalmi ügyvivõ, Pécs

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

(111) 183.878 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02829 (220) 2004.06.24.
(732) Li Ou Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.879 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02825 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.880 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02812 (220) 2004.06.24.
(732) Nguyen Ba Ngoc, Budapest (HU)

(541) ENFAY Sport Club
(511) 25 Ruházati termék.

(111) 183.881 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02694 (220) 2004.06.14.
(732) Kecskeméti Magdolna, Budapest (HU)

(541) FINITO
(511) 30 Csokoládé.

(111) 183.882 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02691 (220) 2004.06.14.
(732) STUDIO 1. Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bándi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Grafikus ábrázolások.
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(111) 183.883 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02689 (220) 2004.06.14.
(732) SOMOGYI Electronic Kft., Gyõr (HU)

(541) SAL WRC
(511) 9 Elektromos; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektro-

mos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akkumulátortöl-
tõk; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; amper-
mérõk; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok,
kábelek); armatúrák, forgórészek (elektromosság); audiovizuális
eszközök; automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); azo-
nosítóhüvelyek elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok
elektromos vezetékekhez; barométerek; bekapcsolók, zárókap-
csolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektro-
mos; berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betörésgátló felszere-
lések, elektomos; betörésgátló riasztókészülékek; biztosítékhuza-
lok; biztosítékok (olvadó); CD-játszók; csatlakozások, kábelsa-
ruk (villamosság); csatlakozó dobozok (villamosság); csatlako-
zók, konnektorok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (ri-
asztóberendezések); detektorok; diafragmák (akusztika); diktafo-
nok; dinamométerek, rugós erõmérõk; dugaszolóaljzatok, duga-
szok, elektromos csatlakozások; elektromos akkumulátorok jár-
mûvekhez; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellen-
õrzõ berendezések, elektromos; elosztódobozok (elektromosság);
elosztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság);
erõsítõk; fejhallgatók; félvezetõk; fény- vagy mechanikai jelzõ-
készülékek; fényelemek; fénymérõk, megvilágításmérõk; fordu-
latszámlálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák;
frekvenciamérõk; függõónok; füldugók; füstjelzõ berendezések;
galván akkumulátorok; galvánelemek; gázellenõrzõ készülékek;
hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangtechnikai be-
rendezések, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó ké-
szülékek; hegesztõ elektródák; higrométerek, (lég)nedvességmé-
rõk; homokórák; hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmér-
sékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhossz-
mérõk; huzalkapcsolók (villamosság); huzalok fémötvözetbõl
(biztosítékhuzalok); idõregisztráló készülékek; indikátorok, jel-
zõk (villamosság), indítókábelek motorokhoz; induktorok, induk-
ciós tekercsek (elektromosság); integrált áramkörök; inverterek,
áramirányítók (elektromosság); iránytûk; ívhegesztõ készülékek;
ívvágó készülékek; jelzõcsengõk; jelzõcsenõk, elektromos; jelzõ-
lámpák; jelzõsípok; kalibráló gyûrûk; kapacitásmérõk; kapcsoló-
dobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáb-
lák; kábelek, elektromos; kézi adóvevõk; kiegyensúlyozó készü-
lékek, kilométer számlálók jármûvekhez; koaxiális kábelek; kol-
lektorok, elektromos kommutátorok, komparátorok; komposztok
(mérõmûszerek); kondenzátorok, elektromos; konverterek, elekt-
romos; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromato-
gráfok laboratóriumi használatra; lemágnesezõ készülékek mag-
netofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke boxok (informatika);
légsûrûségmérõk; lézerek, nem gyógyászati használatra; magas-
ságmérõk manométerek, mágneses huzalok, mágneses-huzalok;
megafonok; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérlegek;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõeszközök, mikrofonok;
mikroprocesszorok; modemek; mûanyag csomagolások hegesz-
tésre szolgáló készülékek, elektromos; nagyfrekvenciás készülé-
kek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; optikai
letapogató egységek; optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak); pi-
rométere; polariméterek, sarkítás mérõk; reduktorok; elektromos
relék, elektromos riasztók; savsûrûség mérõk akkumulátorokhoz;
sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók;
sótartalommérõk; spektográfok; sûrûségmérõk; denziméterek;
szextánsok (szögmérõk); szélmérõk, anemométerek; szferométe-
rek (felületgörbület-mérõk); szigetelt rézhuzalok; szirénák;
szivargyújtók gépkocsiba; hanglokátorok; szonométerek, rezgõ-
nyelves frekvenciamérõk; távmérõ mûszerek, távolságmérõ tele-
méterek; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; tele-
fonkészülékek; termosztátok; termosztátok jármûvekhez; tölcsé-
rek hanfszórókhoz; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
transzformátorok; tranzisztorok; variométerek, változtatható in-
duktivitású tekercsek; vezetékcsatlakozások, elektromos; veze-
tékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetõk, elekt-

romos; vezérlõpult (elektromosság); villamos kábelek; vízmérõk,
hidrométerek; voltmérõk; vonalzók (mérõeszközök); zárak, zseb-
lámpaelemek; áram-egyenirányítók (áramkör); megszakítók;
érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfémbõl, elektromos;
összekötõ hüvelyk/karmantyúk; elektromos kébelekhez.
16 Brosúrák; folyóiratok; hirdetõtáblák; hírlevelek; katalógu-
sok; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; idõszaki la-
pok, magazinok, kiadványok; naptárak; menetrendek; nyomtat-
ványok; plakátok; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, papír-
blokkok, borítékok, csomagolópapírok, karton és papír dobozok,
dossziék, egészségügyi papír, fedelek, füzetek, írómappák, író-
szerek, irodaszerek, postabélyegek, szalvéták, szivargyûrûk,
üdvözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír.
35 Hirdetések készítése, hirdetési hely biztosítása, kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; közönség-
szolgálat; reklámanyag-kölcsönzés, terjesztés, publikálás; rek-
lámanyag-aktualizálás; reklámidõbérlet távközlési médiumban;
rádiós reklámozás; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; számítógé-
pes nyilvántartások gondozása; szövegfeldolgozás; árubemuta-
tás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; tele-
víziós reklámozás.

(111) 183.884 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02686 (220) 2004.06.14.
(732) IrodaShop Kft., Budapest (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) IrodaExpress
(511) 1 Fénymásoló papír, fotometriai papír, fotópapír, lencsék el-

homályosodása elleni termékek, ragasztók plakátokhoz, ragasztó-
szerek, szövet fénymásoláshoz.
9 Diktafonok, egér, egéralátét, elektronikus határidõnaplók,
elektronikus zsebfordító-gépek, elemek, faxberendezések, fej-
hallgatók, fénymásoló gépek, hajlékony floppylemezek, hordoz-
ható telefonok, kompaktlemezek, lemezadagolók (informatikai),
lemezmeghajtók, mágneses adathordozók, modemek, monitorok
(hardwer), monitorok (számítógépprogramok), nagyítók, lupék,
notebookok, nyomtatók számítógéphez, olvasóegységek (infor-
matikai), operációs rendszerek, pénztárgépek, pénzszámláló, osz-
tályozógépek, processzorok, scannerek, számítógép-billentyûze-
tek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ),
számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), számológépek, személyhívók, szoftverek, szünetmen-
tes áramforrások, telefon-üzenetrögzítõk, telefonkészülékek, ve-
títõgépek, vetítõvásznak, videokamerák, videokazetták, videote-
lefonok, vonalkód leolvasók.
16 Bélyegzõk, bélyegzõk (pecsétek), bélyegzõpárnák, bélyeg-
zõtartók, blokkok (papír), borítékok, ceruzabelek, ceruzahegyezõ
(gép), ceruzahegyezõ, ceruzák, címbélyegzõk, csekkfüzettartók,
csomagolópapír, derékszögû vonalzók, dobozok kartonból v. pa-
pírból, dossziék, ecsetek, egészségügyi papír, fatartalmú papír,
fedelek, kötések, borítók, tintatartályok, festékezõszalagok, festé-
kezõvászon iratmásoló géphez, festékezõvászon másológéphez,
festékkeverõ csészék, festékkészletek, festékpárnák, festékszala-
gok számítógép-nyomtatóhoz, festõpatronok, laminálók, föld-
gömbök, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, hordozható
nyomdakészlet (irodai cikkek), indigópapír, iratgyûjtõ dossziék,
iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók, iro-
dai felszerelések (bútorok kivételével), irodai gumiszalagok, iro-
dai kapcsok, irodai lyukasztógépek, íróeszközök, írókészletek,
írókészletek (papíráruk), írómappák, írószerek, írótollak, itatós-
papírok, ívek (papíráru), javítófolyadék (irodai), karton, kávészû-
rõk papírból, könyvjelzõk, levegõpárásító (irodai cikkek), levél-
kosarak, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, lyukasztók (irodai),
másológépek, másolópapír, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
palackalátét (papír), palackokhoz csomagolóanyagok, papír, pa-
píráruk, papírszalagok, papírtartó dobozok, papírtépõk, papírtö-
rülközõk, papírvágó kések, papír zsebkendõk, pauszpapír, pecsét-
viasz, pergamenpapír, radírgumik, ragasztószalagok (irodai),
rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztáblák, rajztömbök, rajzsze-
gek, szalvéták papírból, szemeteszsákok (papír v. mûanyag),
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szénceruzák, táblamutató eszközök, tányéralátétek, tintatartók,
tinták, toll és ceruzatartók, tollak (irodai cikkek), tolltartók, töltõ-
ceruzák, töltõtollak, törlésre szolgáló termékek, tuskihúzók, tu-
sok, tûzõgépek, T-vonalzók, vonalzók rajzoláshoz, zacskók cso-
magolásra (papír v. mûanyag), zsírpapír, viaszpapír, öntapadó
címkék.
20 Fogasok, folyóirattartók, fonott kosarak, iratgyûjtõ polcok,
íróasztalok, irodabútorok, írógépasztalok, írópolcok, kartotéktar-
tók, kartotékszekrények, képkeretek, könyvespolcok, névtáblák
nem fémbõl, rajzasztalok, számítógéptartó kocsik, székek, tároló-
polcok, virágtartók.
30 Aprósütemények, bonbonok, chips, cukorkaáruk, jeges tea,
kekszek, piskóták, pralinék, tea.
39 Gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbszállítására); levélben
megrendelt áru szállítása; raktározás, tárolás; szállítási szolgálta-
tások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás.

(111) 183.885 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02684 (220) 2004.06.14.
(732) Kürtös Miklós, Vác (HU)
(740) dr. Gruber Attila ügyvéd, Vác

(546)

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

(111) 183.886 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02683 (220) 2004.06.14.
(732) EURO MILLENNIUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbeva-
lók, medálok; féldrágakövek; aranytárgyak utánzatai, gyöngyök
szintetikus anyagból.

(111) 183.887 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02682 (220) 2004.06.14.
(732) EURO MILLENNIUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbeva-
lók, medálok; féldrágakövek; aranytárgyak utánzatai, gyöngyök
szintetikus anyagból.
25 Ruházati cikkek; felsõ ruházat, nõi ruhák, övek, táncruhák.

(111) 183.888 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02680 (220) 2004.06.14.
(732) La Paloma Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek,
autóillatosító szerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; illatosított papírok.

(111) 183.889 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02540 (220) 2004.06.02.
(732) SOS Gyermekfalu MAgyarországi Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

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

(111) 183.890 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02536 (220) 2004.06.02.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29 Hús és húskészítmények.
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(111) 183.891 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02534 (220) 2004.06.02.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(541) PICK Sütnivaló Finomságok
(511) 29 Hús és húskészítmények.

(111) 183.892 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02533 (220) 2004.06.02.
(732) KABA-ELZETT Biztonságtechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Fehérvári József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Ablakkilincsek, ablakszerelvények, ablakvasalások fém-
bõl; ajtókilincsek, ajtókopogtatók, ajtóvasalások fémbõl; épület-
és bútorszerelvények; karmantyúk, hüvelyek, kerékbilincsek; la-
katok, zárak egyéb vasáruk és fémtömegcikkek.

(111) 183.893 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02386 (220) 2004.05.20.
(732) Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyi Tünde ügyvéd, Budapest

(541) BUMIX
(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, tanítási és oktatási anyagok, csomago-
lásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.

(111) 183.894 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02384 (220) 2004.05.20.
(732) Allianz Aktiengesellschaft, München (DE)
(740) Bedõné dr. Szabó Tünde, Budapest

(541) ALLIANZ HUNGÁRIA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 183.895 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03224 (220) 2004.07.22.
(732) Csapó Gábor, Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi; higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-

tás; számítógépek programozása; egyéb szolgáltatások, amelyek
nem sorolhatók más osztályokba.

(111) 183.896 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02108 (220) 2004.05.04.
(732) STARFISH MÉDIA Kft., Budapest (HU)

(541) PÁLYÁZAT VADÁSZ
(511) 41 Lapkiadás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóira-

tok online kiadása; pályaválasztási tanácsadás.

(111) 183.897 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02110 (220) 2004.05.04.
(732) Pásztorné Csányi Erzsébet, Tura (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ARANYSZALAGOS
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények, különösen lángos,

burgonyafánk, tepertõs pogácsa, sajtos pogácsa.

(111) 183.899 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02114 (220) 2004.05.04.
(732) Hungary Unite Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Utazótáskák és bõröndök.

(111) 183.900 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02115 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

(541) ORIGÓAPRÓ
(511) 35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.

(111) 183.901 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02116 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ORIGÓAUTÓ
(511) 35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.

(111) 183.902 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02117 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

(541) ORIGÓÁLLÁS
(511) 35 Hirdetés szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység, ál-
lásközvetítõ irodák.

(111) 183.903 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02121 (220) 2004.05.04.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
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(546)

(511) 3 Tisztítószerek.
5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 183.904 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02124 (220) 2004.05.04.
(732) Hungarovin Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.,

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

Budapest

(554)

(511) 33 Pezsgõk.

(111) 183.905 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02125 (220) 2004.05.04.
(732) TSUNE SEIKI CO., LTD., Nei-gun, Toyama-ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TSUNE
(511) 7 Fémmegmunkáló gépek, úgy mint körfûrészgépek; szalag-

fûrészgépek; gépi fémfûrészek; lemezollók; esztergapadok; ma-
rógépek; fúrógépek; ilyen fémmegmunkáló gépek részei, beleért-
ve körfûrész lapok; szalagfûrész lapok; lapok gépi fémfûrészek-
hez; egypontos vágószerszámok; marók; vas-karbid vágóeszkö-
zök; nem koptató vas-karbid eszközök; vas-karbid hegyek; gyé-
mántvágó eszközök; fûrészlap-igazító gépek, úgy mint fûrészlap-
élezõ gépek; fûrészlapcsiszoló gépek; kenõberendezések fém-
megmunkáláshoz, olajszivattyúk; munkaállvány-kezelõ gépek,
úgy mint önmozgó daruk; híddaruk; szállítóberendezések.

(111) 183.906 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02127 (220) 2004.05.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-
szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadsággátlók; fejbõr
és hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek; haj-
színezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó to-
alettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; bõrápoló
szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozókészít-
mények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmé-
nyek; szõrtelenítõ készítmények; barnító és naptól védõ készítmé-
nyek; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készítmények;
vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vattarudacs-
kák; kozmetikai lapocskák, törlõk és kendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztítólapkák, törlõk vagy kendõk, szépségmaszkok
és arcpakolások.

(111) 183.907 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02294 (220) 2004.05.14.
(732) Dudás Péter, Budapest (HU); Gaty Viktória, Budapest (HU);

Kovács Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek (motorok).
25 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenység.

(111) 183.908 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02298 (220) 2004.05.14.
(732) STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) RONTZY
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniro-
pik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; termékek elosz-
tása.

(111) 183.909 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02299 (220) 2004.05.14.
(732) STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) BAZZACONI
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniro-
pik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, élelmiszerek kiskereskedelme.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; termékek elosz-
tása.
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(111) 183.910 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02300 (220) 2004.05.14.
(732) HDF Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kenyerek, szeletelt csomagolt kenyerek, magos kenyerek,
péksütemények, dúsított tésztából készült termékek, omlós tész-
tából készült termékek, leveles tésztából készült termékek, cso-
magolt termékek morzsák.

(111) 183.911 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02897 (220) 2004.07.01.
(732) Péterváry Tiborné, Budaörs (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) STATUSQUO ANTE
(511) 41 Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(111) 183.912 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02774 (220) 2004.06.21.
(732) Békés Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok, könyvek, képeslapok, fényképek.

(111) 183.913 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02903 (220) 2004.07.01.
(732) Renessen LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bannockburn, Illinois állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági vetõmagvak; állateledelek és állati táplálék-
kiegészítõk; szemes termények feldolgozás céljára.
44 Állatok etetésével kapcsolatos tanácsadás.

(111) 183.914 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02482 (220) 2004.05.27.
(732) MOVINGBRAIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Torma Beatrix ügyvéd, Budapest

(541) primadonna
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák; hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 183.915 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02489 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) LEANPRO
(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).
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.

(111) 183.916 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02776 (220) 2004.06.21.
(732) BMS Wellness Kft., Budapest (HU)

(541) DEPILUX
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 183.917 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02771 (220) 2004.06.21.
(732) XIND ALI Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) BEST-MART
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 183.918 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02645 (220) 2004.06.09.
(732) Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) TIME FOR KIDS
(511) 16 Általános témájú gyermekfolyóiratok, általános témájú,

szépirodalmi lexikon jellegû útmutatók; munkafüzetek és naplók,
oktatókártyák, matricák, üres oklevél nyomtatványok, különféle
témájú szépirodalmi könyvek és egyéb prózairodalom, térképek
és felcsiptethetõ lapokkal használható táblák oktatáshoz, vala-
mint kézikönyvek, úgy mint szótárak és enciklopédiák.
41 Interaktív online információs szolgáltatás, elsõsorban glo-
bális számítógép-hálózaton keresztül elérhetõ gyermekfolyóirat
segítségével.

(111) 183.920 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02301 (220) 2004.05.14.
(732) J.O.B.-FEED Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Vesztergom Imre ügyvéd, Gyõr
(541) ECOLAC
(511) 31 Mezõgazdasáfi, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

melyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümöl-
csök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanya-
gok állatok számára; maláta.

(111) 183.921 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02302 (220) 2004.05.14.
(732) Finn Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) FINNKER TAXITAL SZOLGÁLAT
(511) 32 Sörök, ásványvizek , gyümölcslevek, alkoholmentes italok.

33 Szeszes italok, égetett szeszek, borok, párlatok.
34 Dohányáruk.
39 Szállítás.

(111) 183.922 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02304 (220) 2004.05.14.
(732) OLIMPIA Kerékpárgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(546)

(511) 12 Autóba szerelhetõ biztonsági gyermekülés.

(111) 183.923 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02308 (220) 2004.05.14.
(732) dr. Hoványi Katalin, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EEE-STEVIA
(511) 5 Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; tápanyag-adalékok gyógyászati haszná-
latra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények, magvak (vetõmagvak); palánták.

(111) 183.924 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02309 (220) 2004.05.14.
(732) dr. Hoványi Katalin, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EEE-SZTÍVIA
(511) 5 Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; tápanyag-adalékok gyógyászati haszná-
latra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények; magvak (vetõmagvak); palánták.

(111) 183.925 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02311 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAXIT
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.926 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02313 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(541) VIRKUM
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.927 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02314 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CENTIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.928 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02315 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DUACTIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.929 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02316 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLORIAL
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.930 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02317 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LENDIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.
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(111) 183.931 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02318 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MENARIT
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.932 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02644 (220) 2004.06.09.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

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

(111) 183.934 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02328 (220) 2004.05.17.
(732) Kaposi Gábor, Budapest (HU)

(541) BÛVÖSPAD
(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 183.935 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02320 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REMAX
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatorvosi és egészségügyi szolgáltatások; higiéni-
ai és szépségápolás.

(111) 183.936 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02322 (220) 2004.05.14.
(732) Zsitva Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, és kutatói tevé-
kenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások.

(111) 183.937 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02462 (220) 2004.05.26.
(732) Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szénássy Mónika, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Business Class: Az üzleti kiválóságok páholya
(511) 16 Folyóiratok; formanyomtatványok, ûrlapok; iratgyûjtõk,

dossziék; kártyák; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok,
revük (idõszaki lapok); naptárak; nyomtatott publikációk; note-

szok; plakátok, falragaszok, poszterek, prospektusok; brosúrák,
vékony fûzött könyvek; dossziék; fedelek, kötések, borítók.
41 Bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok onli-
ne kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolí-
tása; fogadások tervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése.

(111) 183.938 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02463 (220) 2004.05.26.
(732) Videobank Pannonia 21 Kft. (Komáromy-Poros László),

Budakeszi (HU)

(541) MYLADY-D
(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek,

fogkrémek.

(111) 183.939 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02466 (220) 2004.05.26.
(732) „3” Ász Kft., Farmos (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; gyermek-, nõi, férfizok-
nik, gyermek-, nõi harisnya, harisnyanadrágok; gyermek-, nõi,
férfipólók, gyermek-, nõi, férfi szabadidõruhák, gyermek-, nõi,
férfi fehérnemûk, gyermek-, nõi, férfisapka, sál, gyermek-, nõi,
férfikonfekció, gyermek-, nõi, férfi- ing, gyermek-, nõi, férfi
síruhák, mezek, sportszárak, sportcipõk.

(111) 183.940 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02468 (220) 2004.05.26.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

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

Budapest

(541) ATN
(511) 10 Ortopédiai szögek és csavarok.

(111) 183.941 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02469 (220) 2004.05.26.
(732) Speed-Ex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JINMA
(511) 12 Traktorok.

(111) 183.942 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02622 (220) 2004.06.08.
(732) Cargill Palm Products Sdn. Bhd. (Malajziai cég),

Kuala Lumpur (MY)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SOCFAT
(511) 29 Pálmamagolajok élelemzésre; pálmaolaj élelmezésre; fo-

lyékony fõzõolajok; vajolajpótlók, kakaóvajpótlók; fõzõolajok;
étkezési olajok élelmiszerek fõzéséhez; étkezési olajok fõzõedé-
nyek beolajozásához ecsettel; étkezési olajok fõzõedények beola-
jozásához bepermetezéssel; étkezési olajok és zsírok.

(111) 183.943 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02625 (220) 2004.06.08.
(732) FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
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(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.

(111) 183.944 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02329 (220) 2004.05.17.
(732) Kaposi Gábor, Budapest (HU)

(541) Beszédes könyvek
(511) 16 Nyomdaipari termék.

(111) 183.945 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02140 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.946 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02141 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.947 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02130 (220) 2004.05.05.
(732) Okosház XXI. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(541) OKOSHÁZ
(511) 37 Épületautomatizálási rendszerek üzembe helyezése, kar-

bantartása, javítása; vezérlési rendszerek kiépítése: telefonnal,
PC-vel, érintõképernyõvel, vezérlõegységekkel vagy távirányító-
val való vezérlés megvalósítása; elektromos berendezések felsze-
relése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása, javítása; fûtõberendezések
felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelé-
se és javítása; épületek hûtés/fûtési rendszerének megtervezése,
tanácsadás, értékesítés, felszerelés, karbantartás, javítás; lopás el-
leni riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása; tûzri-
asztók, riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása;
biztonságtechnikai rendszerek üzembe helyezése és javítása; vi-
deomegfigyelõ rendszerek üzembe helyezése és javítása; öntözõ-
berendezések értékesítése, üzembe helyezése és javítása; öntö-
zésvezérlési rendszerek értékesítése, üzembe helyezése és javítá-
sa; jégolvasztó berendezések üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; világítási, fényerõ-szabályozási rendszerek üzembe he-
lyezése és javítása; fali áramkörök üzembe helyezése és javítása;
légtechnikai eszközök vezérlésének kiépítése, karbantartása, ja-
vítása; háztartási gépek vezérlési rendszerének üzembe helyezése
és javítása; szórakoztató elektronikai eszközök (pl. házimozi, AV
szolgáltatások) rendszerének tervezése, értékesítése, kiépítése,
karbantartása, javítása; számítástechnikai automatizálási rend-
szerek üzembe helyezése, karbantartása; kaputelefon- és telefon-
rendszerek üzembe helyezése és javítása; redõnyök, napellenzõk
vezérlési rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
garázsajtók, bejárati ajtók, kapuk vezérlésének telepítése, karban-
tartása, javítása; uszodák, szaunák vezérlõrendszerének üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; szökõkutak, akváriumok ve-
zérlõrendszerének üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

(111) 183.948 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02777 (220) 2004.06.21.
(732) Bélai György, Szentendre (HU)
(740) dr. Halász Gábor ügyvéd, 26. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Artchivum
(511) 16 Könyv és mûvészeti termékek, kiadványok.

(111) 183.949 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02767 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)
(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.

(111) 183.950 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02488 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) BASEPRO
(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.

(111) 183.951 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02471 (220) 2004.05.27.
(732) Cigibox Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 183.952 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02334 (220) 2004.05.17.
(732) PEARLMAGIC Egyéni Cég, Zalakaros (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen apró díszítõtárgyak gyöngybõl, bizsuk, dísztûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok, különösen
gyöngyszövés és gyöngyhímzés.

(111) 183.953 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02131 (220) 2004.05.05.
(732) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)
(541) IKVA RADIO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.954 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02494 (220) 2004.05.27.
(732) Holsten-Brauerei AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú, könnyû és alkoholmentes
sörök, üdítõitalok sörrel keverve.

(111) 183.955 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02491 (220) 2004.05.27.
(732) Merz Pharma GmbH & Co., KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JUVIGEL
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-

gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen befecskendez-
hetõ gyógyszer az esztétikai sebészetben, valamint gyógyszeré-
szeti termékek a bõrgyógyászatban történõ használatra.

(111) 183.956 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02143 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.959 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02490 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) OPTIPRO
(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.

(111) 183.966 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02772 (220) 2004.06.21.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.981 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02192 (220) 2004.05.10.
(732) Roxer 2.0 Reklám és Kommunikációs Ügynökség Kft.,

Budaörs (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.982 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02495 (220) 2004.05.27.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California állam (US)

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

(541) VISA DIRECT EXCHANGE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek; számítógéphardver, számítógépszoftver adatbá-
zis-kezeléshez, kockázatkezeléshez, szövegszerkesztéshez táblá-
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zatkezelésre történõ alkalmazásra és a hangos, szöveges és ceru-
zás adatbevitel megkönnyítésére; számítógép-operációs rendsze-
rek, számítógép-segédprogramok; számítógép-perifériák; elérési
útvonalválasztó eszközök; hálózatirányító programok; számító-
gépprogramok file-ok, dokumentumok, elektronikus üzenetek
kezeléséhez, megtekintéséhez és szerkesztéséhez és saját hálóza-
ti, valamint globális számítógépes hálózati kommunikációhoz;
prezentációs grafikai programok, elektronikus hozzáférést bizto-
sító eszközök, valamint felhasználói kézikönyvek, amelyek a fent
említett termékekkel együtt kerülnek értékesítésre.
36 Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek;
pénzügyi szolgáltatások, így banki szolgáltatások, kifizetésekkel
kapcsolatos szolgáltatások, jóváírás, terhelés, költségek felszámí-
tása, készpénzkifizetések, értékõrzés, csekkek ellenõrzése, csek-
kek készpénzre váltása, letétekhez való hozzáférés és pénzkiadó
automaták szolgáltatásai, eladóhelyek és tranzakciós helyek szol-
gáltatásai; pénzkifizetésekre történõ meghatalmazással és pénzki-
fizetések lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; utasbizto-
sítással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások ve-
zetése; pénzalapok elektronikus átutalása és valutaváltás; ügyle-
tek hitelesítése és igazolása; pénzügyi információk terjesztése
globális számítógépes hálózaton keresztül.

(111) 183.983 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02769 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 183.984 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02635 (220) 2004.06.09.
(732) Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros

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

(111) 183.985 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02768 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Károly, Nyíregyháza (HU)
(740) Losonczi Anikó, Nyíregyháza
(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.

(111) 183.988 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02341 (220) 2004.05.17.
(732) Carrier Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 11 Légkondicionálók és kályhák, illetve kazánok; ezek részei
és tartozékai, melyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

(111) 183.989 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02493 (220) 2004.05.27.
(732) Holsten-Brauerei AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú, könnyû és alkoholmentes
sörök, üdítõitalok sörrel keverve.
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(111) 183.990 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02394 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.991 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02395 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.992 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02397 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.993 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02399 (220) 2004.05.20.
(732) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) SERTLI
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, különösen sertéshúskészít-

mények; húskivonatok; zsírok.

(111) 183.994 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02541 (220) 2004.06.02.
(732) SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(541) SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.995 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02542 (220) 2004.06.02.
(732) ORAL S&D Egészségügyi Szolgáltató Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Lévay Zsolt ügyvéd, Lévay Zsolt Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) ORTOPLANT
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, hi-

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

(111) 183.997 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02393 (220) 2004.05.20.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús és húskészítmények.

(111) 183.998 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02530 (220) 2004.06.02.
(732) Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Matuszka István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.
29 Tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok, zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, tápanyagok állatok
számára.
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(111) 183.999 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02543 (220) 2004.06.02.
(732) MEDITOP Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 365+
(511) 5 Gyógyszerek (humán); gyógyszerészeti készítmények; táp-

anyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények;
gyógyhatású adalékanyagok.

A rovat 400 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 177.242, 177.989,
182.444–182.446, 182.682, 183.120, 183.412, 183.533, 183.534,
183.536, 183.538–183.545, 183.566, 183.568, 183.569, 183.571–
183.573, 183.575–183.580, 183.582–183.584, 183.586–183.594,
183.596, 183.598–183.600, 183.603–183.638, 183.643–183.652,
183.657–183.660, 183.662–183.664, 183.666–183.671, 183.673–
183.684, 183.686–183.721, 183.723–183.748, 183.750, 183.752–
183.868, 183.870–183.897, 183.899–183.918, 183.920–183.932,
183.934–183.956, 183.959, 183.966, 183.981–183.985, 183.988–
183.995, 183.997–183.999
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 117.495
(210) M 75 00607
(180) 2005.07.03

(111) 117.507
(210) M 75 00644
(180) 2005.06.02

(111) 117.509
(210) M 75 00647
(180) 2005.06.02

(111) 117.600
(210) M 75 00845
(180) 2005.07.14

(111) 117.622
(210) M 75 00941
(180) 2005.07.03

(111) 117.623
(210) M 75 00949
(180) 2005.07.03

(111) 117.624
(210) M 75 00948
(180) 2005.07.03

(111) 117.943
(210) M 75 01006
(180) 2005.07.18

(111) 117.945
(210) M 75 01035
(180) 2005.07.28

(111) 125.143
(210) M 85 01179
(180) 2005.07.01

(111) 125.144
(210) M 85 01188
(180) 2005.07.02

(111) 125.190
(210) M 85 01234
(180) 2005.07.12

(111) 125.203
(210) M 85 01330
(180) 2005.07.30

(111) 125.241
(210) M 85 01196

(180) 2005.07.04

(111) 125.243
(210) M 85 01207
(180) 2005.07.05

(111) 125.246
(210) M 85 01212
(180) 2005.07.08

(111) 125.247
(210) M 85 01213
(180) 2005.07.08

(111) 125.249
(210) M 85 01237
(180) 2005.07.12

(111) 125.250
(210) M 85 01267

(180) 2005.07.22

(111) 125.251
(210) M 85 01268

(180) 2005.07.22

(111) 125.257
(210) M 85 01333

(180) 2005.07.30

(111) 125.258
(210) M 85 01334
(180) 2005.07.30

(111) 125.259
(210) M 85 01335
(180) 2005.07.30

(111) 125.260
(210) M 85 01336
(180) 2005.07.30

(111) 125.261
(210) M 85 01337
(180) 2005.07.30

(111) 125.262
(210) M 85 01338
(180) 2005.07.30
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(111) 125.263
(210) M 85 01339
(180) 2005.07.30

(111) 125.264
(210) M 85 01340
(180) 2005.07.30

(111) 125.265
(210) M 85 01341
(180) 2005.07.31

(111) 125.327
(210) M 85 01197
(180) 2005.07.04

(111) 125.710
(210) M 85 01324
(180) 2005.07.20

(111) 126.292
(210) M 85 01269
(180) 2005.07.22

(111) 139.634
(210) M 95 01721
(180) 2005.06.14

(111) 141.967
(210) M 95 01963
(180) 2005.07.06

(111) 142.258
(210) M 95 02036
(180) 2005.07.19

(111) 143.404
(210) M 95 02126
(180) 2005.07.27

(111) 143.405
(210) M 95 02127

(180) 2005.07.27

(111) 143.406
(210) M 95 02156
(180) 2005.07.28

(111) 143.505
(210) M 95 01780
(180) 2005.06.16

(111) 143.583
(210) M 95 01939
(180) 2005.07.04

(111) 143.820
(210) M 95 02012
(180) 2005.07.14

(111) 144.745
(210) M 95 02144
(180) 2005.07.28

(111) 144.892
(210) M 95 02068
(180) 2005.07.21

(111) 144.893
(210) M 95 02069
(180) 2005.07.21

(111) 146.468
(210) M 95 01987
(180) 2005.07.11

(111) 146.471
(210) M 95 01970
(180) 2005.07.07

(111) 146.499
(210) M 95 01999
(180) 2005.07.12

(111) 146.500
(210) M 95 01998
(180) 2005.07.12

(111) 146.506
(210) M 95 02027
(180) 2005.07.17

(111) 146.508
(210) M 95 02004
(180) 2005.07.13

(111) 146.531
(210) M 95 02067
(180) 2005.07.21

(111) 146.628
(210) M 95 01695

(180) 2005.06.12

(111) 146.673
(210) M 95 01921
(180) 2005.07.03

(111) 146.674
(210) M 95 01966
(180) 2005.07.07

(111) 146.675
(210) M 95 01933
(180) 2005.07.04

(111) 146.679
(210) M 95 02161
(180) 2005.07.31
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(111) 146.693
(210) M 95 02162
(180) 2005.07.31

(111) 146.694
(210) M 95 02163
(180) 2005.07.31

(111) 146.703
(210) M 95 01700
(180) 2005.06.12

(111) 146.715
(210) M 95 02081
(180) 2005.07.24

(111) 146.755
(210) M 95 01759
(180) 2005.06.15

(111) 146.757
(210) M 95 01773
(180) 2005.06.16

(111) 146.781
(210) M 95 01893
(180) 2005.06.28

(111) 146.782
(210) M 95 02160
(180) 2005.07.31

(111) 146.848
(210) M 95 01777
(180) 2005.06.16

(111) 146.869
(210) M 95 02114
(180) 2005.07.26

(111) 146.871
(210) M 95 01632

(180) 2005.06.06

(111) 146.872
(210) M 95 02124
(180) 2005.07.27

(111) 146.883
(210) M 95 01925
(180) 2005.07.03

(111) 146.897
(210) M 95 01901
(180) 2005.06.29

(111) 146.965
(210) M 95 02108
(180) 2005.07.26

(111) 146.971
(210) M 95 02112
(180) 2005.07.26

(111) 146.973
(210) M 95 02145
(180) 2005.07.28

(111) 147.013
(210) M 95 01941
(180) 2005.07.05

(111) 147.014
(210) M 95 01949
(180) 2005.07.05

(111) 147.018
(210) M 95 01940
(180) 2005.07.05

(111) 147.070
(210) M 95 01707
(180) 2005.06.13

(111) 147.072
(210) M 95 01738
(180) 2005.06.15

(111) 147.073
(210) M 95 01739
(180) 2005.06.15

(111) 147.075
(210) M 95 01745
(180) 2005.06.15

(111) 147.076
(210) M 95 01747
(180) 2005.06.15

(111) 147.077
(210) M 95 01894

(180) 2005.06.28

(111) 147.110
(210) M 95 02013
(180) 2005.07.14

(111) 147.117
(210) M 95 02138
(180) 2005.07.28

(111) 147.118
(210) M 95 02139
(180) 2005.07.28

(111) 147.177
(210) M 95 01639
(180) 2005.06.06
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(111) 147.189
(210) M 95 02098
(180) 2005.07.25

(111) 147.206
(210) M 95 01784
(180) 2005.06.19

(111) 147.208
(210) M 95 02060
(180) 2005.07.21

(111) 147.210
(210) M 95 02133
(180) 2005.07.28

(111) 147.212
(210) M 95 02134
(180) 2005.07.28

(111) 147.213
(210) M 95 02135
(180) 2005.07.28

(111) 147.217
(210) M 95 01785
(180) 2005.06.19

(111) 147.218
(210) M 95 02158
(180) 2005.07.31

(111) 147.220
(210) M 95 02159
(180) 2005.07.31

(111) 147.222
(210) M 95 01795
(180) 2005.06.19

(111) 147.223
(210) M 95 01794

(180) 2005.06.19

(111) 147.224
(210) M 95 01793
(180) 2005.06.19

(111) 147.231
(210) M 95 01821
(180) 2005.06.20

(111) 147.232
(210) M 95 01824
(180) 2005.06.20

(111) 147.236
(210) M 95 01831
(180) 2005.06.20

(111) 147.237
(210) M 95 01832
(180) 2005.06.20

(111) 147.239
(210) M 95 01841
(180) 2005.06.21

(111) 147.243
(210) M 95 01866
(180) 2005.06.23

(111) 147.245
(210) M 95 01868
(180) 2005.06.23

(111) 147.249
(210) M 95 01883
(180) 2005.06.27

(111) 147.250
(210) M 95 02007
(180) 2005.07.14

(111) 147.252
(210) M 95 02146
(180) 2005.07.28

(111) 147.253
(210) M 95 02148
(180) 2005.07.28

(111) 147.254
(210) M 95 02149
(180) 2005.07.28

(111) 147.255
(210) M 95 02151
(180) 2005.07.28

(111) 147.301
(210) M 95 01807

(180) 2005.06.20

(111) 147.305
(210) M 95 02096
(180) 2005.07.25

(111) 147.310
(210) M 95 02097
(180) 2005.07.25

(111) 147.312
(210) M 95 02091
(180) 2005.07.25

(111) 147.372
(210) M 95 01625
(180) 2005.06.02

M428

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése



(111) 147.373
(210) M 95 01628
(180) 2005.06.02

(111) 147.381
(210) M 95 02025
(180) 2005.07.17

(111) 147.390
(210) M 95 02086
(180) 2005.07.25

(111) 147.392
(210) M 95 02118
(180) 2005.07.27

(111) 147.393
(210) M 95 02041
(180) 2005.07.19

(111) 147.396
(210) M 95 02045
(180) 2005.07.20

(111) 147.397
(210) M 95 02064
(180) 2005.07.21

(111) 147.398
(210) M 95 02079
(180) 2005.07.24

(111) 147.416
(210) M 95 01726
(180) 2005.06.14

(111) 147.417
(210) M 95 01922
(180) 2005.07.03

(111) 147.418
(210) M 95 01932

(180) 2005.07.04

(111) 147.455
(210) M 95 01808
(180) 2005.06.20

(111) 147.456
(210) M 95 01811
(180) 2005.06.20

(111) 147.481
(210) M 95 01631
(180) 2005.06.06

(111) 147.482
(210) M 95 01665
(180) 2005.06.07

(111) 147.526
(210) M 95 02121
(180) 2005.07.27

(111) 147.558
(210) M 95 01908
(180) 2005.06.29

(111) 147.559
(210) M 95 01912
(180) 2005.06.29

(111) 147.560
(210) M 95 01913
(180) 2005.06.29

(111) 147.564
(210) M 95 02128
(180) 2005.07.27

(111) 147.568
(210) M 95 02137
(180) 2005.07.28

(111) 147.576
(210) M 95 02120
(180) 2005.07.27

(111) 147.615
(210) M 95 01952
(180) 2005.07.06

(111) 147.655
(210) M 95 01583
(180) 2005.06.01

(111) 147.662
(210) M 95 01898
(180) 2005.06.29

(111) 147.811
(210) M 95 01950

(180) 2005.07.05

(111) 147.878
(210) M 95 02119
(180) 2005.07.27

(111) 147.881
(210) M 95 01983
(180) 2005.07.11

(111) 147.885
(210) M 95 01972
(180) 2005.07.10

(111) 147.888
(210) M 95 01980
(180) 2005.07.10

M429

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése



(111) 147.992
(210) M 95 02053
(180) 2005.07.20

(111) 147.994
(210) M 95 02116
(180) 2005.07.27

(111) 148.007
(210) M 95 02111
(180) 2005.07.26

(111) 148.011
(210) M 95 01651
(180) 2005.06.07

(111) 148.012
(210) M 95 01676
(180) 2005.06.08

(111) 148.013
(210) M 95 01716
(180) 2005.06.13

(111) 148.061
(210) M 95 01984
(180) 2005.07.11

(111) 148.297
(210) M 95 01890
(180) 2005.06.27

(111) 148.306
(210) M 95 01815
(180) 2005.06.20

(111) 148.308
(210) M 95 01770
(180) 2005.06.16

(111) 148.310
(210) M 95 01813

(180) 2005.06.20

(111) 148.424
(210) M 95 02083
(180) 2005.07.25

(111) 148.517
(210) M 95 01744
(180) 2005.06.15

(111) 148.561
(210) M 95 01981
(180) 2005.07.11

(111) 148.608
(210) M 95 01730
(180) 2005.06.14

(111) 148.699
(210) M 95 01718
(180) 2005.06.13

(111) 148.784
(210) M 95 01954
(180) 2005.07.06

(111) 148.792
(210) M 95 01918
(180) 2005.06.30

(111) 148.975
(210) M 95 01923
(180) 2005.07.03

(111) 149.045
(210) M 95 01697
(180) 2005.06.12

(111) 150.111
(210) M 95 01977
(180) 2005.07.10

(111) 150.142
(210) M 95 01968
(180) 2005.07.07

(111) 150.179
(210) M 95 01945
(180) 2005.07.05

(111) 150.181
(210) M 95 02107
(180) 2005.07.26

(111) 150.182
(210) M 95 01774
(180) 2005.06.16

(111) 150.191
(210) M 95 02058

(180) 2005.07.21

(111) 150.305
(210) M 95 01715
(180) 2005.06.13

(111) 150.344
(210) M 95 01711
(180) 2005.06.13

(111) 150.704
(210) M 95 02105
(180) 2005.07.26

(111) 150.705
(210) M 95 02136
(180) 2005.07.28
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(111) 150.717
(210) M 95 01944
(180) 2005.07.05

(111) 152.068
(210) M 95 01873
(180) 2005.06.26

(111) 152.206
(210) M 95 02043
(180) 2005.07.20

(111) 152.450
(210) M 95 01875
(180) 2005.06.26

(111) 152.552
(210) M 95 01740
(180) 2005.06.15

(111) 152.553
(210) M 95 01741
(180) 2005.06.15

(111) 152.554
(210) M 95 01746
(180) 2005.06.15

(111) 152.555
(210) M 95 01748
(180) 2005.06.15

(111) 152.556
(210) M 95 01750
(180) 2005.06.15

(111) 152.570
(210) M 95 01602
(180) 2005.06.02

(111) 152.578
(210) M 95 01597

(180) 2005.06.02

(111) 152.581
(210) M 95 01596
(180) 2005.06.02

(111) 152.584
(210) M 95 01595
(180) 2005.06.02

(111) 152.604
(210) M 95 01626
(180) 2005.06.02

(111) 152.605
(210) M 95 01620
(180) 2005.06.02

(111) 152.606
(210) M 95 01621
(180) 2005.06.02

(111) 152.607
(210) M 95 01619
(180) 2005.06.02

(111) 152.608
(210) M 95 01617
(180) 2005.06.02

(111) 152.609
(210) M 95 01616
(180) 2005.06.02

(111) 152.610
(210) M 95 01612
(180) 2005.06.02

(111) 152.611
(210) M 95 01611
(180) 2005.06.02

(111) 152.612
(210) M 95 01607
(180) 2005.06.02

(111) 152.613
(210) M 95 01605
(180) 2005.06.02

(111) 152.728
(210) M 95 01749
(180) 2005.06.15

(111) 152.744
(210) M 95 01600
(180) 2005.06.02

(111) 152.854
(210) M 95 01924

(180) 2005.07.03

(111) 152.966
(210) M 95 01598
(180) 2005.06.02

(111) 153.150
(210) M 95 01629
(180) 2005.06.02

(111) 153.151
(210) M 95 01674
(180) 2005.06.08

(111) 153.152
(210) M 95 01675
(180) 2005.06.08
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(111) 153.227
(210) M 95 02063
(180) 2005.07.21

(111) 153.537
(210) M 95 01579
(180) 2005.06.01

(111) 153.538
(210) M 95 01897

(180) 2005.06.28

(111) 153.755
(210) M 95 01851
(180) 2005.06.22

(111) 154.437
(210) M 95 01819

(180) 2005.06.20

(111) 154.605
(210) M 95 01670
(180) 2005.06.07

(111) 154.761
(210) M 95 01957

(180) 2005.07.06

(111) 155.469
(210) M 95 01955

(180) 2005.07.06

(111) 155.476
(210) M 95 01960
(180) 2005.07.06

(111) 155.477
(210) M 95 01958
(180) 2005.07.06

(111) 155.514
(210) M 95 01979
(180) 2005.07.10

(111) 156.087
(210) M 95 02147
(180) 2005.07.28

(111) 157.082
(210) M 95 01849
(180) 2005.06.22

(111) 168.836
(210) M 95 02143
(180) 2005.07.28

A rovat 220 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 138.343
(732) Agros Holding SA, Varsó (PL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 163.277
(732) Aldi Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 176.355
(732) Kék Tengerszem Kkt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(111) 117.792
(732) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 117.911
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(111) 118.105
(732) Turmac Tobacco Company B.V., Amsterdam (NL)

(111) 118.163
(732) Warner-Lambert Company LLC, Wilmington,

Delaware állam (US)

(111) 118.172
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta, Georgia (US)

(111) 118.174
(732) Chivas Brothers (Europe) Limited, Renfrewshire, Skócia (GB)

(111) 118.178
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 118.264
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 118.326
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 118.408
(732) Farrel Corporation, Ansonia, Connecticut (US)

(111) 118.458
(111) 118.459
(732) YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, Sizuoka-ken (JP)

(111) 118.509
(732) Dana Corporation, (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,

Ohio (US)

(111) 118.595
(732) Binney & Smith Inc., New York, New York (US)

(111) 118.604
(732) Dana Corporation (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,

Ohio (US)

(111) 118.663
(732) Pentel Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

(111) 118.713
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(111) 119.223
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 121.764
(732) Ashland Inc., Ashland, Kentucky (US)

(111) 125.373
(732) KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft., Miskolc (HU)

(111) 125.377
(111) 125.383
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

(111) 125.652
(111) 125.653
(111) 125.654
(111) 125.655
(732) Veszprémtej Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,

Veszprém (HU)

(111) 125.819
(732) MIKASA LICENSING, INC., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Carson City, Nevada (US)

(111) 125.836
(111) 125.837
(732) Pitney Bowes Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Stamford, Connecticut (US)

(111) 125.849
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokió (JP)

(111) 125.858
(111) 125.865
(111) 125.866
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 125.975
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)

(111) 125.992
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 126.009
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 126.101
(732) MITSUI CHEMICALS, INC., Tokyo (JP)

(111) 139.948
(732) CANDELA Világítástechnikai és Elektronikai Kft.,

Budapest (HU)
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(111) 142.148
(732) KAWETRA Villamoscikkgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Kaposvár (HU)

(111) 143.697
(732) Hirschberg Attila, Dunakeszi (HU)

(111) 145.441
(732) BorsodChem Rt., Kazincbarcika (HU)

(111) 145.753
(732) MÜKISZOLG Mûanyagipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Dunakeszi (HU)

(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 146.046
(732) KORZET KFT, Budapest (HU)

(111) 146.068
(732) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford,

Essex (GB)

(111) 146.165
(732) Westinghouse Brake and Signal Holdings Limited, Chippenham,

Wiltshire (GB)

(111) 146.166
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 146.173
(732) Richard Bittner AG, Wien (AT)

(111) 146.366
(732) PRENOR Kertészeti és Parképítõ Kft, Szombathely (HU)

(111) 146.379
(732) FOREST Papírkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Lábatlan (HU)

(111) 146.380
(732) FOREST Papírkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tát (HU)

(111) 146.385
(732) TWIN LABORATORIES, INC. (Utah állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Ronkonkoma, New York (US)

(111) 146.400
(732) LUXOTTICA S.r.l., Agordo (Belluno) (IT)

(111) 146.403
(732) Cutter & Buck Inc., Seattle, Washington (US)

(111) 146.420
(732) EMI Entertainment World Inc., New York, New York (US)

(111) 146.426
(732) Estée Lauder Cosmetics Ltd. (Kanada törvényei szerint mûködõ

vállalat), Agincourt, Ontario (CA)

(111) 146.537
(732) UNITERS S.p.A., Montecchio Maggiore [Vicenza] (IT)

(111) 146.970
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(111) 147.642
(732) Szentkirály Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft.,

Szabadszentkirály (HU)

(111) 147.906
(732) Bertelsmann Music Group, Inc., New York, New York (US)

(111) 148.196
(732) Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 148.256
(732) MEDICINA Könyvkiadó Rt., Budapest (HU)

(111) 148.291
(732) Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 148.296
(732) Vitakraft Aqua-Food Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 148.351
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)

(111) 148.491
(732) NINIVE Kft., Budapest (HU)

(111) 148.587
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(111) 148.599
(732) MARKETINFO Mûszaki és Befektetési Tanácsadó Társaság,

Salgótarján (HU)

(111) 148.682
(732) HESZTIA Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft., Üröm (HU)

(111) 148.700
(732) InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 148.741
(732) NIDEC CORPORATION, Kyoto (JP)

(111) 148.794
(732) Powerstar Rendszerfejlesztési és Fõvállalkozási Kft.,

Budapest (HU)

(111) 148.845
(732) BP STATION Kft., Budapest (HU)

(111) 148.961
(732) Sulaiman Al Abdul Karim & Bros Co. W.L.L., Safat (KW)

(111) 149.034
(732) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)

(111) 149.059
(732) BP p.l.c., London (GB)
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(111) 149.082
(732) HMV (IP) Limited, Maidenhead (GB)

(111) 149.103
(111) 149.104
(111) 149.106
(111) 149.109
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(111) 149.118
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

(111) 149.135
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 149.198
(732) LRC Products Limited, Broxbourne, Hertfordshire (GB)

(111) 149.202
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 149.211
(732) Goya Foods, Inc., Secaucus, New Jersey (US)

(111) 149.232
(732) Ziegler Péter, Budapest (HU)

(111) 149.239
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 149.364
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 149.386
(111) 149.387
(732) Ocean Spray Cranberries, Inc., (Delaware államban bejegyzett

cég), Lakeville-Middleboro, Massachusetts (US)

(111) 149.455
(732) Cloetta Fazer Chocolates Ltd., Vantaa (FI)

(111) 149.481
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 149.503
(732) Paróczi Gáborné, Budapest (HU)

(111) 149.510
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 149.520
(111) 149.543
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(111) 149.595
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 149.679
(732) Alps Electric Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 149.682
(732) Visa International Service Association, Foster City,

Kalifornia (US)

(111) 149.695
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 149.755
(732) Ocean Spray Cranberries, Inc., (Delaware államban bejegyzett

cég), Lakeville-Middleboro, Massachusetts (US)

(111) 149.814
(732) Curtis Fine Papers Ltd., (Brit törvények szerint mûködõ cég),

Fife, Scotland (GB)

(111) 149.912
(732) Tamtron Oy, Tampere (FI)

(111) 149.941
(732) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 149.947
(732) JTB Corp., Tokyo (JP)

(111) 149.971
(111) 149.972
(111) 149.973
(111) 149.974
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)

(111) 149.984
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 149.999
(111) 150.000
(111) 150.001
(111) 150.002
(111) 150.004
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(111) 150.040
(732) Altesse Zigarettenhüllenerzeugung und Papierverarbeitung

Gesellschaft m.b.H., Bécs (AT)

(111) 150.050
(732) LRC Products Limited, Broxbourne, Hertfordshire (GB)

(111) 150.079
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 150.120
(732) SKC Limited, Suwon, Kyongki-do (KR)

(111) 150.196
(732) HMV (IP) Limited, Maidenhead (GB)

(111) 150.206
(732) Hummingbird USA Inc., Burlington (US)
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(111) 150.260
(732) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 150.309
(732) MORTON’S Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 150.327
(732) Ocean Spray Cranberries, Inc., (Delaware államban bejegyzett

cég), Lakeville-Middleboro, Massachusetts (US)

(111) 150.499
(732) Eaton Electric Limited, Worsley, Manchester (GB)

(111) 150.516
(732) TWIN LABORATORIES INC. (Utah állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Ronkonkoma, New York (US)

(111) 150.556
(732) Tikkurila Coatings Oy, Vantaa (FI)

(111) 151.554
(732) OLD NAVY (ITM) INC., San Bruno, California (US)

(111) 151.746
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas (US)

(111) 151.750
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.872
(732) JTB Corp., Tokyo (JP)

(111) 152.040
(111) 152.041
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 152.078
(732) Bausch & Lomb Incorporated (New York államban bejegyzett

cég), Rochester, New York (US)

(111) 152.235
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 152.383
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)

(111) 152.558
(732) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Firenze (IT)

(111) 152.687
(732) OLD NAVY (ITM) INC., San Bruno, California (US)

(111) 152.748
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

(111) 152.805
(732) Owens Corning, Toledo, Ohio (US)

(111) 152.938
(732) Johnson Polymer, LLC (Wisconsin állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sturtevant, Wisconsin (US)

(111) 153.253
(732) ART’Z MODELL Ajándéktárgy és Divatáru Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 153.394
(732) The Quaker Oats Company (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Chicago, Illinois (US)

(111) 153.397
(732) HÍRLAP PRESS Kft., Dunaújváros (HU)

(111) 153.435
(732) Eaton Power Quality Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 154.667
(732) PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, Kirkel (DE)

(111) 155.380
(732) COMPU-CONSULT Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 155.510
(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Benton Harbor, Michigan (US)

(111) 155.511
(732) AAF-McQuay Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 155.649
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 156.068
(732) DVD Format/Logo Licensing Corporation, Tokyo (JP)

(111) 157.001
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 157.728
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 166.493
(732) Sótonyi József, Budapest (HU)

A rovat 156 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 117.486
(732) LUXOTTICA S.r.l., Agordo (Belluno) (IT)

(111) 117.802
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 119.300
(732) ZERTUS Marken GmbH, Hamburg (DE)

(111) 126.423
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 126.731
(111) 126.732
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 127.999
(111) 129.625
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 129.686
(111) 129.689
(732) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED, Isle of Man (GB)

(111) 129.941
(732) Prince Sports, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bordentown, New Jersey (US)

(111) 130.089
(732) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED, Isle of Man (GB)

(111) 131.981
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 132.398
(732) William Grant & Sons Limited, Dufftown, Banffshire,

Skócia (UK)

(111) 133.123
(732) Taylor Made Golf Company, Inc., Carlsbad, California (US)

(111) 133.872
(111) 133.969
(111) 134.018
(111) 134.156
(111) 134.157
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 134.314
(111) 134.315
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 135.228
(732) MARMOT MOUNTAIN, LLC, Santa Rosa,California (US)

(111) 137.953
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 139.136
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 139.416
(732) Lapp Insulators LLC, Leroy, New York (US)

(111) 140.048
(732) Jamo International ApS, Glyngore, Roslev (DK)

(111) 143.481
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 143.906
(732) IP Holdings LLC, Wilmington, Delaware (US)

(111) 143.964
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 143.976
(732) Biovail Laboratories International SRL, St. Michael,

Barbados (IN)

(111) 144.031
(732) CBS Studios Inc, New York, New York (US)

(111) 144.033
(732) Great Lakes Chemical Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 144.316
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 145.151
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 145.225
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 146.173
(732) Richard Bittner AG, Wien (AT)
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(111) 146.390
(732) Clinique Laboratories, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 146.400
(732) LUXOTTICA S.r.l., Agordo (Belluno) (IT)

(111) 147.469
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 147.906
(732) Bertelsmann Music Group, Inc., New York, New York (US)

(111) 148.160
(732) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Delaware állam

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

(111) 148.606
(732) Three Rivers Pharmaceuticals, LLC, Pennsylvania (US)

(111) 149.166
(111) 149.218
(732) Clinique Laboratories, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 149.312
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 149.481
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 149.510
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 150.282
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 150.499
(732) Eaton Electric Limited, Worsley, Manchester (GB)

(111) 150.556
(732) Tikkurila Coatings Oy, Vantaa (FI)

(111) 151.079
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 151.387
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 151.688
(732) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Los Angeles, California állam (US)

(111) 151.791
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 151.814
(732) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ

vállalat), Tokyo (JP)

(111) 152.014
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 152.355
(732) DS Smith Packaging Limited, London (GB)

(111) 152.393
(111) 153.248
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 153.253
(732) ART’Z MODELL Ajándéktárgy és Divatáru Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 153.777
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 154.064
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 154.463
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 156.362
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 157.069
(732) DS Smith Packaging Limited, London (GB)

(111) 157.772
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.144
(732) Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ

vállalat), Tokyo (JP)

(111) 159.319
(111) 159.320
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 159.489
(111) 159.713
(732) MICHAEL HILL & CO. Ltd., Larnaca, Ciprus (CY)

(111) 159.873
(111) 159.874
(111) 159.876
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 160.208
(732) Sara Lee Corporation, Winston-Salem, North Carolina (US)

(111) 160.447
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 160.984
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)
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(111) 161.200
(732) NA PALI, Saint Jean de Luz (FR)

(111) 161.378
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 161.945
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 161.988
(732) Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ

vállalat), Tokyo (JP)

(111) 162.229
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 162.644
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 162.696
(111) 162.697
(111) 162.698
(111) 162.700
(111) 162.705
(111) 162.804
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 163.275
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 163.916
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 164.498
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 164.608
(732) KARAMRLL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 164.621
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 165.490
(111) 165.537
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 165.677
(732) Palm Trademark Holding Company, LLC (Delaware államban

bejegyzett cég), Sunnyvale, California (US)

(111) 167.220
(732) WebBusiness Üzletfejlesztési Zrt., Budapest (HU)

(111) 168.574
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 168.656
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 169.418
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 169.459
(732) Egressy Lajos, Budaörs (HU); HGS Reklám Marketing

és Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)

(111) 169.623
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 169.708
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 170.368
(111) 170.369
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 170.667
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 170.787
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 171.819
(732) DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)

(111) 172.747
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 173.017
(111) 173.019
(111) 173.020
(111) 173.042
(732) DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)

(111) 173.361
(732) Palm Trademark Holding Company, LLC (Delaware államban

bejegyzett cég), Sunnyvale, California (US)

(111) 173.461
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 173.918
(732) Yum! Restaurants International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

(111) 174.052
(732) QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)

(111) 175.039
(111) 175.690
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 175.910
(111) 176.330
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 176.393
(732) dr. Krepsz Edina, Budapest (HU)
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(111) 176.454
(732) Palm Trademark Holding Company, LLC (Delaware államban

bejegyzett cég), Sunnyvale, California (US)

(111) 176.497
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 176.778
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 176.871
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 177.710
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 177.825
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 178.161
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 179.341
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,

Ohio állam (US)

(111) 179.736
(732) J. Safra IP Holding Co., Luxembourg (LU)

(111) 179.993
(732) Great Lakes Chemical Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 180.158
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 180.623
(732) Start Utazás Kft., Budapest (HU)

(111) 180.637
(732) (OSI) Eyetech, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York állam (US)

(111) 181.090
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 181.461
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 181.467
(732) Annco, Inc., Milford, Connecticut (US)

(111) 181.552
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 181.728
(732) Palm Trademark Holding Company, LLC (Delaware államban

bejegyzett cég), Sunnyvale, California (US)

(111) 181.798
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 181.876
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited (Svájc

törvényei szerint mûködõ vállalat), Zug (CH)

(111) 182.535
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 183.378
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 183.794
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)

A rovat 147 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 118.264
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 118.458
(111) 118.459
(732) YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, Sizuoka-ken (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 118.509
(111) 118.604
(732) Dana Corporation (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,

Ohio (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 118.966
(732) Elementis Specialities Netherlands B.V., Delden (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 121.836
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 125.527
(732) MAHIR Magyar Hirdetõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest

(111) 125.652
(111) 125.653
(111) 125.654
(111) 125.655
(732) Veszprémtej Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,

Veszprém (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 125.858
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 125.862
(732) Triumph International AG., München (DE)
(740) Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 125.865
(111) 125.866
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 126.772
(111) 130.877
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 139.216
(111) 140.023
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 143.537
(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(111) 146.068
(732) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford,

Essex (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 146.867
(732) FOTEX Elsõ Amerikai–Magyar Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) GYÜLEVÉSZI Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 147.518
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(111) 147.634
(111) 148.433
(111) 148.434
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(111) 148.845
(732) BP STATION Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Dénes, Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.063
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 149.202
(111) 149.210
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(111) 149.239
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(111) 149.941
(732) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 150.206
(732) Hummingbird USA Inc., Burlington (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 150.953
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 151.022
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 151.750
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 152.383
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 153.397
(732) HÍRLAP PRESS Kft., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Molnár Emõke ügyvéd, Székesfehérvár

(111) 153.435
(732) Eaton Power Quality Corporation, Cleveland, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 155.685
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.728
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(111) 166.273
(732) Heti Világgazdaság Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) HÁMORI ÜGYVÉDI IRODA, dr. Hámori Sándor ügyvéd,

Budapest

(111) 170.912
(111) 170.913
(111) 172.353
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 49 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 118.458
(111) 118.459
(732) YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, Sizuoka-ken (JP)

(111) 118.509
(111) 118.604
(732) Dana Corporation (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,

Ohio (US)

(111) 118.966
(732) Elementis Specialities Netherlands B.V., Delden (NL)

(111) 121.836
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 125.858
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 125.862
(732) Triumph International AG., München (DE)

(111) 125.865
(111) 125.866
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 126.772
(111) 130.877
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 139.216
(111) 140.023
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)

(111) 143.537
(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 146.068
(732) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford,

Essex (GB)

(111) 147.518
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 147.634
(111) 148.433
(111) 148.434
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 148.436
(732) KissFeri és társai Fejlesztési Kft., Budapest (HU)

(111) 149.063
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)

(111) 149.202
(111) 149.210
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 149.239
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 149.941
(732) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 150.206
(732) Hummingbird USA Inc., Burlington (US)

(111) 150.747
(111) 150.748
(732) BENDER Co. TRADING Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 150.953
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)

(111) 151.022
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 151.750
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 152.319
(732) BUDALAKK-TITÁN Festékgyártó Kft., Szeged (HU)

(111) 153.397
(732) HÍRLAP PRESS Kft., Dunaújváros (HU)

(111) 153.435
(732) Eaton Power Quality Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 155.685
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 157.728
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
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(111) 158.093
(732) BUDALAKK-TITÁN Festékgyártó Kft., Szeged (HU)

(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 166.273
(732) Heti Világgazdaság Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.078
(732) C-Net Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Szombathely (HU)

(111) 170.912
(111) 170.913
(111) 172.353
(732) American Express Marketing & Development Corp.,

New York (US)

(111) 179.169
(732) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (HU)

A rovat 47 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 118.105
(732) Turmac Tobacco Company B.V., Amsterdam (NL)

(111) 118.172
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta, Georgia (US)

(111) 118.326
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 118.966
(732) Elementis Specialities Netherlands B.V., Delden (NL)

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 125.527
(732) MAHIR Magyar Hirdetõ Rt., Budapest (HU)

(111) 126.101
(732) MITSUI CHEMICALS, INC., Tokyo (JP)

(111) 126.772
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária zRt. 2/3%, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3%, Levallois-Perret (FR)

(111) 130.350
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 130.877
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 133.293
(111) 136.641
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 138.900
(732) Pomikál Attila, Kõszeg (HU)

(111) 139.064
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 140.048
(732) Jamo International ApS, Glyngore,Roslev (DK)

(111) 140.072
(111) 141.187
(111) 141.823
(111) 141.824
(111) 143.537
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 145.074
(732) MONOLIT INTERNACIONAL Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 145.753
(732) MÜKISZOLG Mûanyagipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Dunakeszi (HU)

(111) 145.894
(111) 145.895
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 146.653
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 146.867
(732) FOTEX Elsõ Amerikai–Magyar Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 146.970
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(111) 147.515
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 147.518
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 147.634
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 147.640
(732) Brink’s Network, Incorporated, Wilmington, Delaware (US)
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(111) 147.679
(111) 147.681
(111) 147.694
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 148.296
(732) Vitakraft Aqua-Food Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 148.433
(111) 148.434
(111) 148.446
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 148.491
(732) NINIVE Kft., Budapest (HU)

(111) 148.599
(732) MARKETINFO Mûszaki és Befektetési Tanácsadó Társaság,

Salgótarján (HU)

(111) 148.682
(732) HESZTIA Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft., Üröm (HU)

(111) 148.741
(732) NIDEC CORPORATION, Kyoto (JP)

(111) 148.845
(732) BP STATION Kft., Budapest (HU)

(111) 149.034
(732) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)

(111) 149.135
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 149.202
(111) 149.210
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 149.595
(111) 149.984
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 150.009
(111) 150.010
(111) 150.011
(732) Worldwide Franchise Systems, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint bejegyzett cég), New York (US)

(111) 150.082
(111) 150.107
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 152.040
(111) 152.041
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 152.154
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 152.235
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 152.383
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.389
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 155.649
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 155.685
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 156.528
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 157.956
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)

(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 159.144
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 160.033
(111) 160.055
(111) 160.136
(111) 160.138
(111) 160.679
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 160.717
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 162.108
(732) J.C. Penney Corporation, Inc., Plano, Texas (US)

(111) 162.215
(111) 163.002
(111) 163.003
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)

(111) 163.140
(111) 163.208
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 163.970
(111) 163.978
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 164.053
(111) 164.054
(111) 165.745
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 165.923
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 166.082
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
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(111) 167.054
(111) 167.055
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 167.078
(732) C-Net Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Szombathely (HU)

(111) 167.326
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 167.599
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 167.738
(732) Horváth Róbert, Siófok (HU)

(111) 168.622
(111) 168.690
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 169.459
(732) Egressy Lajos, Budaörs (HU); HGS Reklám Marketing

és Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)

(111) 170.450
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 170.635
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 170.744
(732) Sara Lee Branded Apparel GmbH, Rheine (DE)

(111) 171.559
(111) 171.981
(111) 172.595
(111) 173.114
(111) 173.168
(111) 173.234
(111) 173.371
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 174.064
(111) 174.065
(732) Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet, Budapest (HU)

(111) 174.492
(111) 174.493
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 174.715
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)

(111) 176.242
(732) Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 176.326
(732) Sara Lee Branded Apparel GmbH, Rheine (DE)

(111) 176.604
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 177.551
(111) 178.647
(111) 178.859
(111) 179.081
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 180.040
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)

(111) 180.327
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 180.374
(111) 180.375
(111) 180.376
(111) 181.006
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 181.115
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 181.467
(732) Annco, Inc., Milford, Connecticut (US)

(111) 181.920
(111) 181.921
(111) 183.399
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

A rovat 130 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 159.489
(111) 159.713
(732) MICHAEL HILL & CO. Ltd., Larnaca, Ciprus (CY)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 164.626
(732) Martonné Takács Szilvia, Budapest (HU)

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006. márciusi számának
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése rovatában (M221. oldal)
megjelent M 04 02658ügyszámú, HHP védjegy árujegyzéke a követke-
zõ:
(511) 9 Adatok és információk bevitelére, fogadására, létrehozásá-

ra, feldolgozására, visszakeresésére, megjelenítésére, tárolására,
közlésére, cseréjére, nyomtatására, ábrázolására és továbbítására
szolgáló készülékek, eszközök, számítógépprogramok és adatbá-
zisok, beleértve, de nem kizárólag számítógépek, így munkaállo-
mások, mini számítógépek, hordozható számítógépek, személyi
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számítógépek, notebookok, tenyérgépek és határidõnaplók, vala-
mint számológépek; számítógép-perifériák, elsõsorban nyomta-
tók, rajzgépek, analóg és digitális adatok bevitelére és kimentésé-
re szolgáló eszközök, megjelenítõ egységek, terminálok, tároló-
eszközök, billentyûzetek, grafikus táblák, számítógépegerek és
egyéb, kézi adatbevitelre szolgáló eszközök, mágneses, elektro-
mos, elektronikus és optikai adattároló berendezések, így lemez-
és szalagmeghajtók és memóriák, faxberendezések, szkennerek,
videoberendezések, diktafonok, papírválogató gépek, másológé-
pek, hangberendezések, modemek, mikrofonok, digitális televí-
ziókészülékek és kamerák; számítógép-hálózati berendezések, a
számítógépek közötti adatcseréhez és adattovábbításhoz, vala-
mint a hálózatok mûködtetéséhez és vezérléséhez szükséges be-
rendezések; hírközlõ és távközlõ berendezések, így vezetékes és
vezeték nélküli telefonok és modemek; eszközök hírközlõ és táv-
közlõ berendezésekkel történõ kommunikációhoz, ezek üzemel-
tetéséhez és vezérléséhez; biztonsági és ellenõrzõ berendezések
és készülékek számítógépekhez, számítógép-hálózatokhoz és
távközlõ berendezésekhez; hozzáférést vezérlõ berendezések és
eszközök számlázási és könyvelési szolgáltatások üzemeltetésé-
hez, így számítógépes, hálózati és távközlési szolgáltatások; be-
rendezések adathordozók írásához és leolvasásához elsõsorban
mágneses és elektronikus hitel- és adóskártyákhoz; vonalkód-le-
olvasó, -szkennelõ és -nyomtató készülékek; számítógépprogra-
mok és adatbázisok az elõbbiekben felsorolt berendezésekhez és
készülékekhez, valamint ezek vezérléséhez, fõleg operációs rend-
szerek és szoftvereszközök számítógépek üzemeltetéséhez, ve-
zérlõprogramok, így hálózati vezérlõprogramok, kezelõprogra-
mok, adatok kódolásához és dekódolásához való programok, fel-
használói programok, szoftvermeghajtók, szoftvereszközök és
adatbázisok, így programok számítógéppel segített tervezéshez,
szövegszerkesztõ programok, gépészmérnöki és villamosmérnö-
ki programok, termékek adatkezeléséhez és munkafolyamatok-
hoz való programok, szervezéshez, tervezéshez, diagnosztikához,
elemzéshez és optimalizáláshoz, stílustervezéshez, látványmeg-
jelenítéshez, szimulációhoz, eszközök meghajtásához, vagy gyár-
táshoz, nyomtató meghajtókhoz, grafikus nyelvekhez és jegyzõ-
könyvekhez, szövegek, fényképek és üzleti grafikonok színbeál-
lításához való szoftverek, valamint az elõbbiekben felsorolt szá-
mítógépprogramok végrehajtásához, illetve tárolásához való esz-

közök, elsõsorban mágnes/elektronikus-/optikai lemezek és kár-
tyák, adatbázisok; tudományos, elektromos, elektronikus, opti-
kai, optoelektronikus, jelzõ, erõsítõ, kapcsoló, észlelõ, mérõ és
teszt berendezések, eszközök, hálózatok és számítógépprogra-
mok mechanikai, hang, hõoptikai, optoelektronikus, elektromos,
elektronikus és egyéb fizikai tulajdonságok, jellemzõk és esemé-
nyek regisztrálására, mérésére, figyelésére, átalakítására, megje-
lenítésére, rögzítésére, felerõsítésére, kapcsolására, észlelésére,
elemzésére és értékelésére, beleértve, de nem kizárólag analóg és
digitális jelgenerátorok és analizátorok, így egyenáram, váltó-
áram, rádiófrekvencia, mikrohullám; optikai jelforrások, beleért-
ve lézer- és fénykibocsátó diódák, optikai jelvevõk és optikai szá-
las erõsítõk; lézer jelforrások, színképelemzõk, logikai analizáto-
rok, oszcilloszkópok, eltérítõjel-oszcillátorok, hálózatelemzõk,
hullámforma analizátorok, elektronikus számlálók, távközlési
tesztberendezések, száloptikai komponensek, félvezetõ eszkö-
zök, automata tesztberendezések, elsõsorban integrált áramkö-
rök, nyomtatott áramkörök és táblák; fényhullám tesztberendezé-
sek, áramellátó berendezések, mikrohullám-frekvenciamérõk,
frekvencia- és idõetalonok, impedanciamérõ berendezések; fe-
szültségmérõk, árammérõk és teljesítménymérõk; rezgésátalakí-
tók; adatgyûjtõ rendszerek; hitelesített mértékek; erõsítõk; teszt
szondák; digitális leképezõ készülékek, eszközök, számítógép-
programok és adatbázisok, elsõsorban digitális kamerák, színes
másolók, fénymásolók, videonyomtatók és faxberendezések;
elektronikus és optoelektronikus félvezetõ komponensek, így
mikroprocesszorok, memóriák, fénykibocsátó és fénykeresõ esz-
közök; komponensek számítógépekhez, vegyi elemzés, mikro-
hullám technológia, fényterelõ technológia, szondák, elektroni-
kus és orvosi mérések és megfigyelés céljaira; kép- és hangfelvé-
telek; alkatrészek, tartozékok és cserealkatrészek az elõbbiekben
felsorolt valamennyi készülékhez, berendezéshez, eszközhöz,
számítógépprogramhoz és részegységhez, így csatlakoztatott és
nem csatlakoztatott személyi számítógép kártyák, interface-k és
csatlakozó részegységek, burkolatok, betûkészletek, betûkész-
let-kártyák, papírtároló tálcák, nyomtatófejek, kábelek, csatlako-
zók, papírválogatók, színárnyalat-hordozók, képhordozók, egyéb
hordozók.

A rovat 1 db közlést tartalmaz
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