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Terminated procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Withdrawal of application for the registration
of geographical indication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application for the registration of geographical
indication considered withdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refusal of application for the registration
of geographical indication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapse of protection concerning geographical indication
Lapse of protection due
to surrender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapse of protection due
to lack of use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapse of protection due to loss
of distinctive character or due
to becoming deceptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cancellation of geographical indication protection . . . . . . . .
Diverse publications concerning geographical indication
Appointment of a representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termination of representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Change of names, addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cancellation of official information . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correction or change of decisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉSKÖZLEMÉNYEK
Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések
meghirdetése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O3
Nemzetközi eredetmegjelölés magyarországi
oltalmának elismerése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

PUBLICATIONS ON INTERNATIONAL APPELLATIONS
OF ORIGIN
Publication of applications for the international
registration of appellations of origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O3
Recognition in Hungary of the protection of an international
appellation of origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

INSTITUTIONAL PUBLICATIONS

Hirdetményi úton történõ kézbesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K9
Kötelezõ közzétételek
Az államháztartási törvény 15/A §-a szerinti
közzétételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Az államháztartási törvény 15/B §-a szerinti
közzétételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Communication by notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K9
Obligatory publications
Publications under Article 15/A of the
Act on Public Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Publications under Article 15/B of the
Act on Public Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
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A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete
a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl

tem (2) bekezdésben meghatározott számlájára. A belföldi bankszámlával nem rendelkezõ letevõ a tárolási díjat az Egyetem által kiállított
számla alapján a letétbe helyezéskor a helyszínen készpénzben fizeti be.
(6) Az e rendelet mellékletének b)–d) pontjában meghatározott díjat az ott meghatározott dokumentumok, illetve minta kiadása iránti
igény benyújtásával egyidejûleg kell megfizetni az Egyetem részére.
Az e rendelet mellékletének d) pontjában meghatározott díj nem tartalmazza a minta kiadásához kapcsolódó postaköltséget, azt a díjon felül
kell megfizetni az Egyetem részére.

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:
1. §
(1) A biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán alapuló találmányra vonatkozó szabadalmi bejelentés céljából a Budapesti Corvinus
Egyetem Élelmiszertudományi Karának keretei között mûködõ Mezõgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyûjteményénél (a továbbiakban: Egyetem) a környezetre egészségügyi vagy más veszélyt
nem jelentõ és a tárolásnál, tenyésztésnél különleges követelményt nem
igénylõ, az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott osztályozás
szerint 1 és 2 kockázati csoportba sorolt
a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) és
b) gombák, ideértve az élesztõ- és penészgombákat (a továbbiakban a)–b) pontok együtt: biológiai anyag)
helyezhetõk letétbe.
(2) Az Egyetem a letétbe helyezett biológiai anyagot a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1981. évi 1. törvényerejû rendeletben (a továbbiakban: Budapesti Szerzõdés), valamint a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetésérõl szóló 21/2002. (XII.
13.) IM rendeletben (a továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) foglaltak szerint tárolja és kezeli.

4. §
Ha a letevõ a díjat nem fizeti meg, az Egyetem határidõ tûzésével
felhívja a díj megfizetésére. A felhívás eredménytelensége a letét megszûnését eredményezi, a letétbe helyezett biológiai anyagot az Egyetem
megsemmisíti, erre az Egyetem a felhívásban figyelmezteti a letevõt.
5. §
(1) Ha a letétbe helyezett biológiai anyag a tárolás idõtartama alatt
elpusztul, a letevõt errõl az Egyetem értesíti. Ebben az esetben a letevõ
díjmentesen jogosult azonos biológiai anyag letétbe helyezésére.
(2) A Végrehajtási Szabályzatban meghatározott tárolási idõtartam
lejárata után az Egyetem a letevõ kérésére a letétbe helyezett biológiai
anyagot a letevõ részére visszajuttatja. A letevõ erre irányuló kérelme
hiányában az Egyetem a tárolás idõtartamának lejáratától számított hat
hónap elteltével a tárolt biológiai anyagot megsemmisíti vagy a gyûjteményében elhelyezi.

2. §

6. §

A letevõnek a letétbe helyezés céljából a biológiai anyagból:
a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyagnak minõsül,
vagy
b) legalább 3 liofilezett vagy élõ tenyészetet, amelybõl az Egyetem
készít tárolható anyagot
kell beküldenie az Egyetem részére.

Az Egyetem a szabadalmi eljárás céljából letétbe helyezett biológiai anyagok tartósításával és tárolásával kapcsolatban további szolgáltatásokat (így különösen a letétbe helyezendõ biológiai anyag azonosítása, genetikai jellemzése) végezhet a letevõvel való külön megállapodás
alapján, külön térítés ellenében, amely nem minõsül igazgatási szolgáltatási díjnak.

3. §

7. §

(1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokért a letevõnek, illetve
a szolgáltatás egyéb igénybevevõjének az e rendelet mellékletének
a)–d) pontjában meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat (a
továbbiakban együttesen: díj) kell fizetnie az Egyetem részére az Egyetem által kiállított számla alapján.
(2) A díjat az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára, a 10032000-00282857-00000000 számlaszámra kell befizetni az azonosítási adatok feltüntetésével.
(3) A díj az Egyetem bevételét képezi, és azt az Egyetem a Budapesti Szerzõdésben, a Végrehajtási Szabályzatban és az e rendeletben
meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülõ költségeinek biztosítására használhatja fel.
(4) A díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjérõl szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.
(5) A letevõ a letétbe helyezett biológiai anyagonként az e rendelet
mellékletének a) pontjában meghatározott egyszeri tárolási díjat fizet az
Egyetem részére. A belföldi bankszámlával rendelkezõ letevõ a tárolási
díjat a számla átvételétõl számított nyolc napon belül utalja át az Egye-

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a mikroorganizmus
törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl szóló 15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet (a továbbiakban: MÉM
rendelet), a MÉM rendelet módosításáról szóló 18/1992. (VI. 30.) FM
rendelet, valamint a MÉM rendelet módosításáról szóló 49/1998. (VI.
24.) FM rendelet.
(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott díjmértéket – a
Végrehajtási Szabályzat 12.2. szabályának c) pontjában foglaltak alapján – annak a Nemzetközi Iroda általi közzétételét követõ harmincadik
naptól kezdõdõen és az ezt az idõpontot követõen felmerülõ díjigények
tekintetében kell alkalmazni.
(3) A MÉM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott és e rendelet
hatálybalépése elõtt letétbe helyezett biológiai anyagokat az Egyetem a
letétbe helyezés idején hatályos jogszabályoknak megfelelõen tovább
tárolja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelethez

c)

Az e rendelet alapján biológiai anyagonként fizetendõ díjak
a)
b)

Tárolás
A Végrehajtási Szabályzat 8.2. szabályában említett tanúsítvány kiadása és a Végrehajtási Sza-

d)

150 000 Ft
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bályzat 7.6. szabályában meghatározott tájékoztatás
Életképességi bizonylat kiadása a Végrehajtási
Szabályzat 10.2. szabálya e) pontjának elsõ
mondatában foglalt kivétellel
Minták kiadása a Végrehajtási Szabályzat 11.4.
szabálya h) pontjának elsõ mondatában foglalt
kivétellel

10 000 Ft
25 000 Ft
30 000 Ft
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Az igazságügy-miniszter
18/2006. (IV. 12.) IM rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól
5. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjt.) 112. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével, valamint az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján az igazgatási
szolgáltatási díjak tárgyában a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

(1) A szerzõ az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását.
(2) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet két példányban kell személyesen vagy képviselõ útján benyújtani, és ahhoz – hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul – csatolni kell a 4. § (1) bekezdése
szerinti tanúsítványt és az ahhoz hozzáfûzött, a mûpéldányt tartalmazó
lezárt borítékot.
(3) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)–(2) bekezdéseknek megfelelõ kérelmet azonnal teljesíti, és a tanúsítványt érvényteleníti, valamint a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a
szerzõ részére átadja.

1. §
Az Szjt. hatálya alá tartozó mû, illetve teljesítmény (a továbbiakban együtt: mû) önkéntes mûnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2)
bek.] a szerzõ, illetve a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (a
továbbiakban együtt: szerzõ) kérheti a Magyar Szabadalmi Hivataltól.
2. §

6. §

(1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a
Magyar Szabadalmi Hivatal által rendszeresített, e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, személyesen vagy képviselõ útján kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a mû eredeti vagy másolati példányát (a továbbiakban: mûpéldány). A mûpéldánynak olyan méretûnek
kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretû borítékban elhelyezhetõ
legyen. Ha a mûpéldány ezt meghaladó méretû, mûpéldányként a mûvet
tartósan rögzítõ és a mû azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es méretû hordozót (különösen fényképet, elektronikus adathordozót, mágnesszalagot) kell mellékelni.

(1) Ha a bíróság jogerõs határozatában megállapítja a szerzõ személyét, a szerzõ az e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon bármikor kérheti a korábban szerzõként bejegyzett személy törlését az önkéntes mûnyilvántartásból.
(2) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet két példányban kell személyesen vagy képviselõ útján benyújtani.
A kérelemhez a jogerõs bírósági határozatot csatolni kell.
(3) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
díjmentes.
(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)–(2) bekezdéseknek megfelelõ kérelmet azonnal teljesíti, és a szerzõként bejegyzett személyt a
mûnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot
tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerzõ részére átadja.
(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal a törlésrõl hozott határozatát
közli a korábban szerzõként bejegyzett személlyel is.

3. §
(1) A kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a Magyar Szabadalmi Hivatal bevétele.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Magyar Szabadalmi
Hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával POS-terminál útján adott fizetési rendelkezéssel kell a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára a kérelem benyújtásával
egyidejûleg megfizetni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

7. §
A szerzõ írásban megadott hozzájárulása esetén a Magyar Szabadalmi Hivatal a 2. § (1) bekezdésében említett formanyomtatványon
megadott adatokat nyilvánosságra hozhatja, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljaira adatbázist szerkeszthet.
8. §
A Magyar Szabadalmi Hivatalnak az önkéntes mûnyilvántartással
összefüggõ eljárására egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.

4. §
(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a 2–3. §-okban meghatározott
feltételeknek megfelelõ kérelmet azonnal teljesíti, és kiállítja az e rendelet 2. melléklete szerinti tanúsítványt. A tanúsítványhoz hozzáfûzi a
szerzõ által benyújtott mûpéldányt a Magyar Szabadalmi Hivatal bélyegzõjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt borítékban.
(2) A tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelõen hozzáfûzött lezárt borítékban elhelyezett mûpéldány az Szjt. 94/B. §-ának
(2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a
boríték sérülésmentes állapotban van.

9. §
Ez a rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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1. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez
A nyilvántartásba vétel sorszáma:

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vétel iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye)*: ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

3. A nyilvántartásba venni kért mû címe: ......................................................................................................................
4. A nyilvántartásba venni kért mû mûfaja: ...................................................................................................................
5. A mû egyedi azonosítását segítõ további adatok**: ..................................................................................................
6. A nyilvántartásba venni kért mû hordozója: ..............................................................................................................
7. Egyéb közlendõk**: ..................................................................................................................................................
8. Melléklet:

# meghatalmazás
# mûpéldány
# egyéb: ......................................................................

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal az 1–7. pontokban megadott adatokat nyilvánosságra hozza, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljaira adatbázist szerkesszen.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása
* Csak akkor kell kitölteni, ha van képviselõ.
** Szükség esetén töltendõ ki.
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2. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Magyar Szabadalmi Hivatal
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Az ügyintézõ neve:
A nyilvántartásba vétel sorszáma:

TANÚSÍTVÁNY

Igazolom, hogy XY (név, lakcím) mint kérelmezõ(k) a mellékelt dokumentumot saját mûve(ük)ként/elõadása(uk)ként/
hangfelvétele(ük)ként/filmje(ük)ként/rádiómûsora(uk)ként/televíziómûsora(uk)ként/adatbázisa(uk)ként vetette(ék)
nyilvántartásba.
E tanúsítványt a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól szóló
18/2006. (IV. 12.) IM rendelet alapján állítottam ki.

Kelt Budapesten, 200….. év ……………. hó ……. napján.

..............................................................................
(kiadmányozó neve, beosztása)
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3. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vételrõl kiállított tanúsítvány
visszavonása iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye): ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

3. A nyilvántartásba vett mû címe: ................................................................................................................................
4. A nyilvántartásba vett mû mûfaja: .............................................................................................................................
5. A nyilvántartásba vett mû nyilvántartási száma: ........................................................................................................
6. Melléklet:

# meghatalmazás
# mûpéldány
# egyéb: ......................................................................

Alulírott ........................................................................... (szerzõ neve), kérem a Magyar Szabadalmi Hivatalt, hogy
az 5. pontban megjelölt nyilvántartási számon nyilvántartásba vett mûrõl kiállított tanúsítványt 200...... év
.................... hó ........ napi hatállyal vonja vissza.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása

A Magyar Szabadalmi Hivatal tölti ki!
A tanúsítványt 200..... év .......................... hó ......... napi hatállyal visszavontam.
Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
(kiadmányozó neve, beosztása)
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4. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásból való törlés iránt

1. A szerzõ(k) neve és címe: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. A szerzõ képviselõjének neve és címe (székhelye): ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. A nyilvántartásban szerzõként szereplõ személy neve: .............................................................................................
4. A nyilvántartásba vett mû címe: ................................................................................................................................
5. A nyilvántartásba vett mû mûfaja: .............................................................................................................................
6. A nyilvántartásba vett mû nyilvántartási száma: ........................................................................................................
7. Melléklet:

# meghatalmazás
# mûpéldány
# egyéb: ......................................................................

Alulírott ........................................................................... (szerzõ neve), kérem a Magyar Szabadalmi Hivatalt, hogy a
6. pontban megjelölt nyilvántartási számon szereplõ nyilvántartási bejegyzést 200...... év .................... hó ........ napi
hatállyal törölje.

Kelt Budapesten, 200..... év .......................... hó ......... napján.

........................................................................
a szerzõ(k) vagy a képviselõ aláírása
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS

SZABADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS

A Macedón Köztársaság csatlakozása

A Végrehajtási Szabályzat módosításai

A Macedón Köztársaság Kormánya 2005. december 22-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1999. július 2-án, Genfben elfogadott,
az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Hágai
Megállapodás genfi szövegére vonatkozóan („genfi szöveg”).
A genfi szöveg 2006. március 22-én lépett hatályba a Macedón
Köztársaság vonatkozásában.
A Macedón Köztársaságnak a Hágai Megállapodás genfi szövegéhez történt csatlakozása kapcsán a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája új, korszerûsített ûrlapokat tesz elérhetõvé a
felhasználók számára az ipari minták nemzetközi lajstromozására
(DM/1), korlátozás bejegyzésére (DM/3), megújításra (DM/4) és lemondás bejegyzésére (DM/5) vonatkozó kérelmek benyújtásához.
Az ûrlapok korszerûsített változata 2006. március 22-tõl hozzáférhetõ a WIPO következõ honlapcímein:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (angolul) és
http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html (franciául).
Kérésre nyomtatott példányok is beszerezhetõk.

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés 68. cikkének (4) bekezdése
értelmében a Nemzetközi Szabadalmi Együttmûködési Unió Közgyûlése (PCT Unió) 2005. szeptember 26-tól október 5-ig Genfben tartott 34.
ülésén (15. rendes ülés) elfogadta a fent említett Szerzõdéshez csatolt
Végrehajtási Szabályzat módosítását 2005. október 5-én, amely 2006.
április 1-jén lépett hatályba.

SZABADALMI JOGI SZERZÕDÉS
Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának megerõsítése
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya
2005. december 22-én letétbe helyezte megerõsítõ okmányát a 2000. június 1-jén, Genfben elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdésre vonatkozóan Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a
Man-sziget tekintetében.
A Szerzõdés 2006. március 22-én lépett hatályba Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Man-sziget vonatkozásában.

A WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉSE
Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2006. január 11-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az 1996. december 20-án, Genfben elfogadott Szerzõi Jogi Szerzõdésére vonatkozóan.
A Szerzõdés 2006. április 11-én lépett hatályba az Azerbajdzsáni
Köztársaság vonatkozásában.

BUDAPESTI SZERZÕDÉS
Az Egyesült Államok közleménye az American Type Culture
Collection (ATCC) díjszabásának változásáról

A WIPO SZERZÕI JOGI SZERZÕDÉSE

2006. január 13-án az Amerikai Egyesült Államok Kormánya letétbe
helyezte 2006. január 3-án kelt közleményét a nemzetközi letéteményes
szerve, az American Type Culture Collection (ATCC) díjszabásának
változásáról.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának 12. szabálya
(2) bekezdésének c) pontja értelmében az említett közleményben meghatározott díjak 2006. március 3-án léptek hatályba, azaz a harmincadik
napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változást. Ez
az értesítés hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
(http://www.wipo.int/budapest).

A Benini Köztársaság csatlakozása
A Benini Köztársaság Kormánya 2006. január 16-án letétbe helyezte
csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az
1996. december 20-án, Genfben elfogadott Szerzõi Jogi Szerzõdésére
vonatkozóan.
A Szerzõdés 2006. április 16-án lépett hatályba a Benini Köztársaság vonatkozásában.

BÉCSI MEGÁLLAPODÁS

A WIPO ELÕADÁSOKRÓL ÉS HANGFELVÉTELEKRÕL
SZÓLÓ SZERZÕDÉSE

A Horvát Köztársaság csatlakozása

Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása

A Horvát Köztársaság Kormánya 2006. február 9-én letétbe helyezte
csatlakozási okmányát az 1973. június 12-én, Bécsben kötött és 1985.
október 1-jén módosított, a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozására létrehozott Bécsi Megállapodásra vonatkozóan.
A Megállapodás 2006. május 9-én lép hatályba a Horvát Köztársaság vonatkozásában.

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2006. január 11-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az 1996. december 20-án, Genfben elfogadott, elõadásokról és
hangfelvételekrõl szóló Szerzõdésére vonatkozóan.
A Szerzõdés 2006. április 11-én lépett hatályba az Azerbajdzsáni
Köztársaság vonatkozásában.
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1996. december 20-án, Genfben elfogadott, elõadásokról és hangfelvételekrõl szóló Szerzõdésére vonatkozóan.
A Szerzõdés 2006. április 16-án lépett hatályba a Benini Köztársaság vonatkozásában.

A WIPO ELÕADÁSOKRÓL ÉS HANGFELVÉTELEKRÕL
SZÓLÓ SZERZÕDÉSE
A Benini Köztársaság csatlakozása
A Benini Köztársaság Kormánya 2006. január 16-án letétbe helyezte
csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az
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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek
Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Védjegy Hivatal (BBM)
és Benelux Ipari Minta Hivatal (BBDM)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Csehország
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet (EAP)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
EU Európai Unió
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GH Ghána
GI
Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkong
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID
Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IN
India
IQ
Irak
IR
Irán
IS
Izland
IT
Olaszország
JM Jamaica
JO Jordánia
JP
Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
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KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laosz
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldova
Madagaszkár
Macedónia
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
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QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

Katar
Románia
Oroszország
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
São Tomé és Principe
Salvador
Szíria
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzánia
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Nyugat-Szamoa
YE Jemen
YU Jugoszlávia
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe
Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy

lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13)

(20)

(30)
(40)
(50)

(60)

(70)

a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsõbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai
A közzététel napja
Mûszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrával)
Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belsõ elsõbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ
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(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék elsõ közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai
A publikáció fajtája
(a WIPO 16. szabványa szerint)
A

A1

A2
A3

B1
B2
B8
B9

1996. január 1-je elõtti bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkez õ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok
azonosítói
(INID-kódok a WIPO 60. szabványa
szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
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(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai
(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel
(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztvevõ bejelentõ
(740) képviselõ
(791) engedélyes
A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
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ciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betûrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyû kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentumszám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betûvel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés szabadalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(21) P 06 00190
(22) 2006.03.08.
(71) Anivet Kft., Budapest, 1144 Remény u. 42/a (HU);
Kónya Lajos, Öttevény, 9153 Rákóczi út 28. (HU)
(54) Kaptár a kis kaptárbogárral való fertõzöttség megszüntetésére, és eljárás a méhek kirajzásának megakadályozására forgó
fészekkeretes kaptár alkalmazásával
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(21) P 06 00119
(22) 2006.02.13.
(71) dr. Csiky László, Üröm, 2096 Huszár u. 6. (HU)
(54) Kapocs elõnyösen sebészi varrógéphez

P 06 00124
(22) 1996.07.12.
Novartis AG, Basel, 4056 Lichtstrasse 35 (CH)
Ascomicinszármazékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
9514397.0
1995.07.14. GB
9515025.6
1995.07.21. GB
(62) P9900391
1996.07.12. HU
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21)
(71)
(54)
(30)

(21)
(71)
(54)
(74)

(21) P 06 00164
(22) 2006.02.27.
(71) dr. Csiky László, Üröm, 2096 Huszár u. 6. (HU)
(54) Szájápoló eszköz
(21) P 06 00100
(22) 2006.02.09.
(71) Farkas József, Kecskemét, 6000 Gát u. 25. (HU)
(54) Üdítõital, mely csökkenti az alkohol szervezetre gyakorolt
hatását
(74) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(21)
(71)
(54)
(74)

(21) P 06 00196
(22) 2006.03.09.
(71) Kõmûves Géza 55%, Sopron, 9400 Puttonyos köz 8. (HU);
Gere István 45%, Szigetszentmiklós, 2310 Bem J. u. 6. (HU)
(54) Zöldségpehellyel készült sütõipari termékek és ezekhez premix
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

P 06 00108
(22) 2006.02.10.
Gosen Bt., Agárd, 2484 Gesztenyesor 40. (HU)
Fokozott hatékonyságú kontakt fungicid készítmények.
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

P 06 00187
(22) 2006.03.08.
Schiavoné dr. Nacsa Rita, Szeged, 6724 Árvíz u. 1. (HU)
Rögzítõegység hordozható eszközökhöz
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00180
(22) 2006.03.06.
(71) Smiló László 75%, Pócsmegyer, 2017 Hóvirág u. 53. (HU);
dr. Szõnyi István 25%, Budapest, 1028 Kõ u. 17. (HU)
(54) Térelem-összekötõ rendszer ívelt, henger alakú elágazó csomópont-kötõelemekkel
(21) P 06 00128
(22) 2006.02.16.
(71) Veszelik Erzsébet Lívia, Balatonkenese, 8174
Szilágyi Erzsébet u. 5. (HU)
(54) Gyógyhatású csemegék olajos magvakból

(21) P 06 00189
(22) 2006.03.08.
(71) Guba Ferenc, Budapest, 1029 Hírnök u. 10. (HU)
(54) Programozható szárazeledel-adagoló

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(21) P 06 00174
(22) 2006.03.03.
(71) HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft., Budapest,
1184 Üllõi út 310. (HU)
(54) Kéziláncfûrész-vezetõlap hajtóvégoldali adapter

(21) P 06 00191
(22) 2006.03.08.
(71) Horváth Gábor, Dunaújváros, 2400 Római krt. 33. 9/1. (HU)
(54) Kutyaürülék-felszedõ kézi készülék

(21) P 06 00109
(22) 2006.02.10.
(71) Illinois Tool Works, Inc., Glenview, Illinois, 60025-5811 3600
West Lake Avenue (US)
(54) Legöngyölítõ eszköz
(30) 20 2005 002 248
2005.02.12. DE
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 06 00126
(22) 2006.02.15.
(71) Kindl György 30%, Keszthely, 8360 Toldi u. 40. (HU);
Sûrû Béla 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 19/a (HU);
Kindl Dávid 30%, Keszthely, 8360 Tapolcai út 22. (HU);
dr. Imre Miklós 4%, Budapest, 1038 Zápor u. 26. (HU);
Bálint András 3%, Budapest, 1104 Mádi u. 125/c (HU);
Bezerics Dániel 3%, Keszthely, 8360 Bakacs u. 12. (HU)
(54) Instant csíráztató doboz étkezési csíranövényekhez
(21) P 06 00129
(22) 2006.02.16.
(71) Keszthelyi Sándor, Veszprém, 8200 Wartha Vince u. 20/b (HU)
(54) Társasjáték háromjátékos számára geometriai alakzatokkal
vagy figurális alakzatokkal és játéktáblával

(21) P 06 00087
(22) 2006.02.03.
(71) Konkolyi Sándor, Budapest, 1138 Viza u. 7/c (HU)
(54) Vizuális információs berendezés motorkerékpárok fékezési
viselkedésének valósidejû szemléltetésére
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(21) P 06 00092
(22) 2006.02.07.
(71) Németh Attila, Békéscsaba, 5600 Rábay u. 4. fsz. 1. (HU)
(54) Alakformált csomagolóanyag puffasztott szemestakarmányból
(21) P 06 00171
(22) 2006.03.02.
(71) Paulovits Dénes, Budapest, 1016 Naphegy tér 5/a (HU)
(54) Szerkezet vezetõidommal ellátott flexibilis kompozitok, célszerûen vitorlázat vezetésére és rögzítésére
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21)
(71)
(54)
(74)

P 06 00160
(22) 2006.02.24.
Perl Miklós, Budapest, 1124 Dobsinai u. 11. (HU)
Használt gumiabroncsok másodlagos hasznosítása
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00099
(22) 2006.02.08.
(71) Elõhegyi István 20%, Sopron, 9400 Zerge u. 1. (HU);
Tóth Béla 45%, Budapest, 1076 Verseny u. 10. (HU);
dr. Zobory István 35%, Budapest, 1042
Árpád út 167. fsz. 1. (HU)
(54) Vasúti villamos vontatójármûvek energiatakarékos vezetéséhez kialakított irányítási rendszer
(21)
(71)
(54)
(74)

P 06 00170
(22) 2006.03.02.
Vadász Tibor, Budapest, 1141 Rózsavölgyi tér 12. (HU)
Zárósapka szódásflakonfejhez
Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00168
(22) 2006.02.28.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet,
Budapest, 1113 Karolina út 29–31. (HU)
(54) ABCG5 és ABCG8 fehérjék heterodimer komplexei
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(21) P 06 00122
(22) 2006.02.14.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ
Biomolekuláris Kémiai Intézet, Budapest, 1025
Pusztaszeri út 59–67. (HU)
(54) Új vegyületek és alkalmazásuk
(74) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) P 06 00193
(22) 2006.03.09.
(71) Fata István, Budapest, 1204 Léva u. 3. (HU);
Váradi Zoltán, Budapest, 1181 Havanna u. 52. X/59. (HU)
(54) Fertõtlenítõ és illatosító vizöblítéses, WC-kefetartó bûzelzárós szifonnal csatornába kötve

(21) P 06 00080
(22) 2006.02.02.
(71) Vincze István, Ócsa, 2364 Rózsa u. 15. (HU)
(54) Alátét fólia

(21) P 06 00163
(22) 2006.02.27.
(71) Fazakas Gábor, Budapest, 1114 Bartók Béla út 61. I/6. (HU)
(54) Dekoratív lumineszcens fuga- és hézagkitöltés
(21) P 06 00093
(22) 2006.02.07.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Tartóbilincs közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzítéséhez

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
(21) P 06 00091
(22) 2006.02.06.
(71) Agrogeo Kft. 50%, Kecskemét, 6000 Deák F. tér 5. (HU);
Virann Bt. 25%, Kecskemét, 6000 Hínár u. 1. (HU);
dr. Magyar Lászlóné 25%, Kecskemét, 6000
Jégvirág u. 20. (HU)
(54) Eljárás mezõgazdaságban hasznosítható termék elõállítására
mederiszapból
(74) Szolnoky Tamás, Kecskemét-Hetényegyháza
(21)
(71)
(54)
(74)

(21) P 06 00159
(22) 2006.02.23.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet,
Budapest, 1113 Karolina út 29–31. (HU)
(54) Kvantitatív PCR
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

P 06 00136
(22) 2006.02.21.
Brassai György, Esztergom, 2500 Külterület 11578. hrsz. (HU)
Eljárás fluxáló olaj elõállítására fáradt olajból
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) P 06 00162
(22) 2006.02.27.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Csõfogó bilincs, és tartást növelõ idomos alátét közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzítéséhez
(21) P 06 00121
(22) 2006.02.14.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Gyorsrögzítõ kengyel a közúti jelzõtáblák tartóbilincséhez
(21) P 06 00133
(22) 2006.02.20.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Tartóbilincs közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzítéséhez
(21) P 06 00161
(22) 2006.02.27.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Csõfogó pánt közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzítéséhez

(21) P 06 00120
(22) 2006.02.14.
(71) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest, 1106
Keresztúri út 30/38. (HU)
(54) Új kristályos atorvastatin-hemikalcium polimorf
(21) P 06 00175
(22) 2006.03.03.
(71) Kátay János, Gyula, 5700 Budai Nagy Antal u. 3. (HU)
(54) Hidrofób, az olajat a víztõl elválasztó, olajfelszívó és megkötõ
adszorbens anyag, valamint eljárások annak elõállítására és
alkalmazására
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00134
(22) 2006.02.20.
(71) Fekete János, Kéthely, 8713 Hunyadi u. 17. (HU)
(54) Gyorsrögzítõ kengyel közúti jelzõtáblák tartóbilincséhez
(21)
(71)
(54)
(74)
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P 06 00117
(22) 2006.02.13.
Fogarasi Zsolt, Kalocsa, 6300 Simonyi Jenõ u. 18. (HU)
Útszerkezet
dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda 1.sz. aliroda, Budapest
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(21) P 06 00125
(22) 2006.02.09.
(71) Kindl György 30%, Keszthely, 8360 Toldi u. 40. (HU);
Sûrû Béla 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 19/a (HU);
Baráth Zsolt 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 134/a (HU);
dr. Imre Miklós 4%, Budapest, 1038 Zápor u. 26. (HU);
Bálint András 3%, Budapest, 1104 Mádi u. 125/c (HU);
Bezerics Dániel 3%, Keszthely, 8360 Bakacs u. 12. (HU)
(54) Üveg alapanyagból készített síremlék

(21) P 06 00094
(22) 2006.01.26.
(71) Stadinger Ferenc, Veszprém, 8201 Simon I. u. 53. III. 11. (HU)
(54) Gázégõ-szabályzó
(21) P 06 00132
(22) 2006.02.20.
(71) Zvolenszky István, Kõröshegy, 8617 Petõfi S. u. 57. (HU)
(54) Szivattyús-energiatározós (SZET) erõmûberendezés földmûvekbõl kialakítva, fõleg szélerõmûparkok (SZEP) részére

(21) P 06 00135
(22) 2006.02.21.
(71) Mikus Melinda, Szalkszentmárton, 6086
Felszabadulás u. 50. (HU);
Kemenczei Szabolcs, Szalkszentmárton, 6086
Kertész u. 11. (HU)
(54) Folyadékadagoló eszközzel ellátott öblítõtartály

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 06 00090
(22) 2006.02.06.
(71) Petõ Károly, Debrecen, 4225 Templom u. 3. (HU);
Varga László, Budapest, 1126 Böszörményi út 13–15. I/5. (HU)
(54) Hõcsatornás tetõcserép és a belõle épített napenergia-hasznosító rendszer
(21) P 06 00144
(22) 2006.02.23.
(71) Szabó János, Debrecen, 4033 Skalnitzky Antal u. 19. (HU)
(54) Szelektív hulladékgyûjtés megoldása a hulladékgyûjtõvel rendelkezõ épületekben
(74) dr. Pénzes Gergely, Dr. Pénzes Gergely Ügyvédi Iroda,
Debrecen

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(21)
(71)
(54)
(74)

P 06 00089
(22) 2006.02.06.
Dudás József, Budapest, 1195 Petõfi út 52. (HU)
Pneu-expanziós kétfázisú regionális energetikai rendszer
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00152
(22) 2006.02.23.
(71) Dávid Mihály, Nyíregyháza, 4400 Ószõlõ u. 172. (HU)
(54) Eljárás geofizikai események pl.: földrengés, vulkánkitörés,
és az idõjárás hosszútávú elõrejelzésére
(21) P 06 00167
(22) 2006.02.28.
(71) Gurubi Gábor, Budaörs, 2040 Stefánia u. 17/2. (HU);
Varga András, Igar, 7015 Kossuth L. u. 1. (HU);
Vámos László, Budajenõ, 2093 Kossuth L. u. 17. (HU)
(54) Rendszer objektumok védelmére
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(21) P 06 00116
(22) 2006.02.13.
(71) Csermely Péter 40%, Budapest, 1149 Dongó u. 8. (HU);
Korcsmáros Tamás 5%, Budapest, 1075 Síp u. 16–18. (HU);
Kovács István 40%, Karácsond, 3281 Deák Ferenc u. 26. (HU);
Szalay Máté 15%, Budapest, 1078 Hernád u. 8. (HU)
(54) Eljárás mûszaki és más hálózatok váratlan hatásokra optimálisan reagáló, ugrásszerû fejlõdésre képes, kiemelten védendõ,
kiemelten fejlesztendõ, illetve hatékony beavatkozásra alkalmas elemeinek kiválasztására
(74) Korcsmáros Tamás, Budapest
(21) P 06 00088
(22) 2006.02.06.
(71) Papp Sándor Dávid, Budapest, 1106
Gépmadár u. 11. VII. 45. (HU)
(54) Grafikus, Braille-kijelzõ mátrix

(21) P 06 00081
(22) 2006.02.02.
(71) Dénes István, Szeged, 6728 Hídverõ u. 19. (HU)
(54) Távvezérelt hangulatvilágítási rendszer
(21) P 06 00096
(22) 2006.02.08.
(71) Fenyvesi János, Budapest, 1151 Platán u. 32. (HU)
(54) Fokozott teljesítményû, önbeállású, kettõslapátkerekû szélerõmû, alacsonyabb tartóoszlop-terheléssel
(21) P 06 00166
(22) 2006.02.28.
(71) Kotroczó László, Budaörs, 2040
Napsugár sétány 4. VII/41. (HU)
(54) Fegyver-kompenzátor
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 06 00086
(22) 2006.02.03.
(71) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, 92400 18,
avenue d’Alsace (FR)
(54) UV-abszorbciós tulajdonsággal rendelkezõ diffúziós struktúra
(30) 0550381
2005.02.09. FR
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(21) P 06 00118
(22) 2006.02.13.
(71) Schült Antal, Visegrád, 2025 Pázmány P. u. 15. (HU)
(54) Eljárás és berendezés épületfödém hótömeg súlyának átlagos
és pontonkénti mérésére, födémráépítésnél terhelésmérésre,
födém- és épületszerkezet-deformáció mérésére, valamint erre a célra szolgáló mérõberendezések

(21) P 05 00815
(22) 2006.02.15.
(71) Pesti Levente, Békéscsaba, 5600 Gyöngyösi u. 104. (HU)
(54) Komplex hidraulikai beszabályozó rendszer és eljárás
(21) P 06 00127
(22) 2006.02.15.
(71) Pintér László, Érd, 2030 Harkály u. 28. (HU)
(54) Átfuvásos, rezgõ felületeivel, a madárvilág szárnyaihoz hasonlóan mûködõ, flexibilis szárnyhibrid

(21) P 06 00085
(22) 2006.02.03.
(71) Viala Kft., Budapest, 1096 Sobieski János u. 40. (HU);
Sziebig Péter, Dunakeszi, 2120 Mikszáth K. u. 34. (HU)
(54) Eljárás interaktív hirdetés kiszolgálására
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
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(30) 08/728,194
1996.10.10. US
08/777,579
1996.12.31. US
08/777,806
1996.12.31. US
08/778,380
1996.12.31. US
08/778,398
1996.12.31. US
(62) P9904238
1997.10.10. HU
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 06 00130
(22) 2006.02.16.
(71) Ökrös Pál, Budapest, 1098 Csengettyû u. 9. V/21 (HU)
(54) Kirakatra merõleges kétoldalas képernyõ

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(21) P 06 00165
(22) 2006.02.27.
(71) Beregi Krisztián, Balatonfûzfõ, 8175 Dobó út 12. (HU)
(54) Kül- és beltéri freccsenõ víz ellen védett, háztartási villanykapcsoló, kapcsolószerkezet-takaró kapcsolófedéllel
(21) P 06 00083
(22) 1997.10.10.
(71) Berg Electronics Manufacturing B.V., S’-Hertogenbosch,
NL-5222 AV Helftheuvelweg 11 (NL)
(54) Villamos csatlakozóeszköz

(21) P 06 00098
(22) 2006.02.08.
(71) Csûrke Zoltán, Kálmánháza, 4434 Alsósima 3. (HU);
Márton Antal, Nyíregyháza, 4400 Pazonyi út 41. (HU)
(54) Áttételes, takarékos törpe villamoserõmû
(21) P 06 00138
(22) 2006.02.23.
(71) Stadinger Ferenc, Veszprém, 8201 Simon I. u. 53. III. 11. (HU)
(54) Feszültségsokszorozó
A rovat 63 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
A01K 1/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 01256
(22) 2004.06.22.
(72) L. Nagy Lajos, Hajdúszoboszló (HU)
Alapanyag és készítmény háziállatok, elsõsorban kutyák, macskák táplálásához
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvívõ, Budapest
(57) A találmány alapanyag háziállatok, elsõsorban kutyák, macskák
táplálására alkalmas száraz, illetve konyhai technológiával, elõnyösen
fõzéssel elõállítható eledelekhez és/vagy konyhai technológiával elõállított eledelek kiegészítéséhez. A találmány szerinti alapanyag szem,
dara, korpa, töret közül kiválasztott egy vagy több feldolgozási formában lévõ, árpa, búza, tönkölybúza, triticale, rozs, zab, kukorica, rizs, hajdina, köles, amarant közül kiválasztott egy vagy több gabonafélét tartalmaz száraz állapotban, és adott esetben adalékanyagot és/vagy ízesítõ
anyagot is tartalmaz.
Vonatkozik a találmány egy készítményre is háziállatok, elsõsorban kutyák, macskák táplálásához, amelyet az jellemez, hogy egy vagy
több gabonaféle kásának megfõzött darájából áll, amely adott esetben
adalékanyagot és/vagy ízesítõ anyagot is tartalmaz.

(51)
(21)
(71)
(54)

(51) A01N 59/14
(2006.01)
A01N 25/12
(2006.01)
A01N 25/30
(2006.01)
A01N 37/20
(2006.01)
A61L 2/16
(2006.01)
A61L 2/18
(2006.01)
A01N 43/64
(2006.01)
A01N 43/90
(2006.01)
A01N 59/00
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 00441
(22) 2003.03.25.
(71) ECOLAB Inc., St. Paul, Minnesota (US)
(72) Meyer, Bernhard, Mettmann (DE);
Decker, Michael, Solingen (DE);
Biering, Holger, Grevenbroich (DE)
(54) Eszközök fertõtlenítése
(30) 102 14 750.7
2002.04.03. DE
(86) PCT/EP 03/03065
(87) WO 03/082014
(74) Válas Györgyné dr., DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát peroxidot, acilezõszert és nemionos felületaktív szert tartalmazó porított fertõtlenítõszerek képezik, amelyekben a
nemionos felületaktív szerek alkoxilezett alkil-fenoloktól mentesek, és
lineáris vagy a 2-helyzetben elágazó metilcsoportot tartalmazó
R-O(PS)1–2-(EO)6–8-H
(I)
általános képletû éter-alkoholokat tartalmaznak, ahol az R alkil- és
alkenilcsoportok az alábbiakból tevõdnek össze:
C8=0–5 tömeg%;
C9–10=75–90 tömeg%,
C11–12=5–15 tömeg%;
C13–14=4–10 tömeg%;
C15–16=0–3 tömeg%.
A találmány tárgyát képezi továbbá a fenti fertõtlenítõszerek alkalmazása, különösen felületek és eszközök fertõtlenítésére, elsõsorban gyógyászati alkalmazásuk, kiemelten Gram+ baktériumok, mikrobaktériumok és vírusok pusztítására való alkalmazásuk.

(51) A21D 2/36
(2006.01)
A23L 1/223
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00750
(22) 2004.04.08.
(71) (72) Tóth Gergely, Pécs (HU)
(54) Eljárás élelmiszer-adalékanyag fûszer elõállítására
(74) dr. Varga András ügyvéd, Pécs
(57) A találmány tárgya olyan eljárás, élelmiszer-adalékanyag fûszer
elõállítására, amelyet péksüteményekhez, kenyérhez, illetve egyéb tésztákhoz sütés elõtt adnak.
Az alapanyagokat õrléssel, darálással, illetve egyéb hasonló módon aprítják és adott esetben összekeverik. Az élelmiszer-adalékanyag
összetétele 0–95 tömegszázalék koriandert, 0–60 tömegszázalék köményt, illetve 0–60 tömegszázalék édesköményt tartalmaz.
A23C 19/076 (2006.01)
(13) A1
P 04 00763
(22) 2004.04.13.
Compagnie Gervais Danone, Levallois-Perret (FR)
Horváth Péter 60%, Kaposvár (HU);
Mezriczki Róbert 40%, Kaposvár (HU)
(54) Képlékeny, homogén állományú friss sajt, valamint eljárás és
berendezés friss sajt elõállítására
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát képezi eljárás savas alvasztású, fermentált,
friss sajt extrudálható, homogén állományú formában történõ elõállítására fölözött, homogénezett és hõkezelt tejbõl készült fermentált alvadék felvágásával, melegítésével, préselésével és kevertetésével, ahol a
préselt alvadékot nem nyomástartó, aprító és keverõberendezéssel ellátott edényben nagy nyíróhatás alkalmazásával intenzíven kevertetik, lényegében homogén állomány eléréséig, miközben a hõmérsékletet megfelelõ hûtés útján úgy állítják be, hogy elkerüljék a friss sajt károsodását.
A találmány tárgyát képezi továbbá savas alvasztású, képlékeny és
homogén állományú fermentált friss sajt, amely elõnyösen túrótípusú
friss sajt, továbbá azt tartalmazó frisssajt-készítmény és ezek bármelyikének felhasználásával készült tejdesszert. A találmány szerinti tejdesszert elõnyösen ízesített és bevonatos.
A találmány tárgyát képezi továbbá szakaszos mûködésû berendezés, elsõsorban élelmiszer-ipari lágy állományú anyagok aprítására és
keverésére.
(51)
(21)
(71)
(72)
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(51) A23J 3/16
(2006.01)
A23J 1/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00715
(22) 2004.04.01.
(71) Solae, LLC, St. Louis, Missouri (US)
(72) Singh, Navpreet, St. Louis, Missouri (US); Pass, Darryl P.,
Fort Wayne, Indiana (US); Hargarten, Paul G., Auburn,
Indiana (US); Taylor, Richard B., Valley Park, Missouri (US);
Mertle, Tom J., Ballwin, Missouri (US)
(54) Nagy gélszilárdságú szójafehérje-koncentrátum és eljárás
elõállítására
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya nagy gélszilárdságú fehérjeanyag, amely élelmiszertermékekbe építhetõ be. A nagy gélszilárdságú fehérjeanyag lehet egy olyan fehérjekoncentrátum, amelynek sertészsírgél-szilárdsága
legalább 560,0 g és fehérjetartalma a nedvességmentes anyag tömegére
vonatkoztatva legalább 65,0 tömeg%. A nagy gélszilárdságú fehérjekoncentrátumot úgy nyerik, hogy alkohollal mosott szójafehérje-koncentrátumból a pH 6,0 alatti értékre történõ beállítása után az oldható
komponenseket eltávolítják, majd a pH-t 7,0 fölötti értékre állítják be, és
a kapott koncentrátumelegyet hõkezelésnek és adott esetben nyíróhatásnak teszik ki, majd a kapott terméket adott esetben szárítják.
(51) A23K 1/16
(2006.01)
A23K 1/18
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01051
(22) 2003.01.09.
(71) CAN Technologies, Inc., Minnetonka, Minnesota (US)
(72) Jobe, Patrick A., Becker, Minnesota (US);
Frumholtz, Pierre P., Chesterfield, Missouri (US);
Eicher, Henry N., Minnetonka, Minnesota (US);
Rasmussen, Duane O., Pengilly, Minnesota (US);
Fischer, Phillip L., Blaine, Minnesota (US);
van de Ligt, Jennifer L.G., Elk River, Minnesota (US)
(54) Zsírban/rostban gazdag, folyóképes kompozíciók és takarmányok, valamint elõállításukra alkalmas eljárások
(30) 60/348,042 2002.01.10. US
10/308,870 2002.12.03. US
(86) PCT/US 03/00584
(87) WO 03/059085
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány zsírban/rostban gazdag, folyóképes kompozíciókra és
takarmányokra, valamint elõállításukra alkalmas eljárásokra vonatkozik
A találmány szerinti takarmányok
– legalább 18 tömeg%-ban zsíranyagot, és
– legalább 5 tömeg%-ban zabhántolási rostot, napraforgó-hántolási
rostot, répapépet, szójaszíklevélrostot vagy a felsoroltak keverékét
magában foglaló rostanyagot
tartalmaznak.
A találmány szerinti eljárással úgy állítanak elõ takarmányokat,
hogy
– legalább 5 tömeg% növényi rostot tartalmazó takarmány-elõkeveréket zsíranyagot magában foglaló vizes emulzióval érintkeztetve
legalább 5 tömeg% hozzáadott zsíranyagot tartalmazó takarmánykeveréket állítanak elõ; és
– a takarmánykeveréket pelletezik.
A találmány szerinti, folyóképes, zsírban/rostban gazdag, részecskékbõl álló anyagok
– legalább 30 tömeg% szójaszíklevélrostot, zabhántolási rostot, napraforgóhántolási rostot, répapépet vagy a felsoroltakból képezhetõ
keveréket; és
– legalább 20 tömeg% zsíranyagot tartalmaznak.
(51) A23L 1/304
(2006.01)
A23L 1/08
(2006.01)
A23P 1/02
(2006.01)
(21) P 03 03225
(71) (72) Szöllõsy János, Budapest (HU)

(13) A1
(22) 2003.09.30.

(54) Vas-, króm-, szelén-, vagy cink-huminsavas komplexet és mézet tartalmazó szilárd táplálék-kiegészítõ kompozíciók és
ezekbõl formált táplálék-kiegészítõ készítmények, valamint
elõállításuk
(57) A találmány tárgya olyan szilárd táplálék-kiegészítõ kompozíció,
amely adott mennyiségben vas- vagy króm-, vagy szelén-, vagy cinkhuminsavas komplexet, 40–60 tömeg% mézet és 20–50 tömeg% maltadextrint tartalmaz, valamint az ezekbõl készített tabletták, kapszulák.
A találmány tárgya továbbá, eljárás vas-, króm-, szelén-, vagy
cink-huminsavas komplex tartalmú szilárd táplálék-kiegészítõ kompozíciók elõállítására, amely során megfelelõ mennyiségû, sterilezett huminsav alapanyagot vízben megfelelõ mennyiségû vas- vagy króm-,
vagy szelén-, vagy cink-sóval, mézzel és maltodextrinnel elegyítik,
majd legfeljebb 60 °C-on a vizet eltávolítják. A kapott porszerû anyagból ismert módon tablettákat vagy kapszulákat készítenek.
(51) A23L 2/54
(2006.01)
A23L 1/304
(2006.01)
A23L 2/60
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00402
(22) 2004.02.10.
(71) (72) Bruder Tamás, Kaposvár (HU);
Nagy Géza, Kaposvár (HU)
(54) Cukor- és energiamentes, szénsavas üdítõital édesítõszerrel,
valamint eljárás ilyen üdítõital elõállítására
(57) A találmány tárgya cukor- és energiamentes, szénsavas üdítõital
édesítõszerrel, amelynek alapkészítményében egységnyi mennyiségre
vonatkoztatva 98–99,3 tömeg% ivóvíz, 0,25–0,5 tömeg% szén-dioxid,
0,05–0,4 tömeg% étkezési sav, 0,15–0,3 tömeg % természetazonos aroma, 0,03–0,07 tömeg% édesítõszer, 0,02–0,04 tömeg% tartósítószer,
0,002–0,004 tömeg% antioxidáns van.
A találmányra jellemzõ, hogy 0,002–0,0014 tömeg% létfontosságú, egy vagy több nyomelemet tartalmaz.
Az találmány tárgya továbbá eljárás cukor- és energiamentes,
szénsavas üdítõital elõállítására édesítõszerrel, amelynek során az alapkészítmény egységnyi mennyiségére vonatkoztatva az anyagnorma
szerint kimért 0,05–0,4 tömeg% étkezési savat célszerûen segédanyagokhoz, úgy mint 0,03–0,07 tömeg% édesítõszerhez, 0,02–0,04 tömeg% tartósítószerhez adják hozzá és számított mennyiségû 98–99,3
tömeg% ivóvízzel, célszerûen keverõs tartályban, hidegen, elõnyösen
30–50 perc közötti idõtartamig, egyenletesen elkeverik, azután a vízoldható szárazanyag tartalom értékét ellenõzik, majd 0,03–0,07 tömeg% természetazonos aromát és 0,002–0004 tömeg% antioxidánst
adnak hozzá.
Az eljárásra jellemzõ, hogy az így elõállított elegyet egy vagy
több nyomelem, elõnyösen 0,002–0,004 tömeg% kalcium, valamint
0,002–0,004 tömeg% szelén hozzáadása után célszerûen 3–10 percig
tovább keverik és az ily módon alapkészítményt állítanak elõ. Azután
az igény szerinti szénsavas ivóvízhez szükséges mennyiségû ivóvizet,
elõnyösen 0,25–0,5 tömeg szén-dioxiddal szaturálják. Ezt követõen az
alapkészítményt ismert módon célszerûen töltõgéppel, kívánt térfogatú; nyomásálló, elõnyösen PET-flakonba adagolják, majd a szükséges
mennyiségû szénsavas ivóvizet ráengedik és a flakont mûanyag csavarkupakkal azonnal, elõnyösen automata géppel zárják, címkézik, s végül
igény szerint csomagolják.
A43B 13/28
(2006.01)
(13) A1
P 05 00769
(22) 2004.01.13.
Gore Enterprise Holdings, Inc., Newark, Delaware (US)
Wiener, Robert J., Middletown, Delaware (US)
Vízálló lábbeli
10/346,207 2003.01.16. US
PCT/US 04/00895
(87) WO 04/064558
Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Vízálló lábbeli, amelynek egy rétegelt felsõrésze van, melynek legalább egy vízálló, vízgõz-áteresztõ funkcionális rétege és egy strobelszalagra varrt, külsõ rétege van, amelynek egy belsõ és külsõ felülettel
(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)
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rendelkezõ zárt felsõ része, egy nyitott felsõ része és egy zárt alsó része
van; valamint a zárt felsõrész zárt alsó részének belsõ felületére vízálló
tömítõanyag van ráragasztva. A lábbeli elõállítására szolgáló eljárás során egy stobellapra legalább egy vízálló, vízgõz-áteresztõ funkcionális
réteggel rendelkezõ rétegelt felsõrészt felvarrják, és egy zárt felsõrészt
kialakító külsõ réteget varrnak, amely zárt felsõrésznek egy belsõ felülete, és egy külsõ felülete, egy nyitott felsõ része és egy zárt alsó része van,
és a zárt felsõrész zárt alsó részének belsõ felületére egy vízálló tömítõ
anyagot ragasztanak rá.

2. ábra
A43B 23/07
(2006.01)
(13) A1
P 05 00770
(22) 2004.01.13.
Gore Enterprise Holdings, Inc., Newark, Delaware (US)
Wiener, Robert J., Middletown, Delaware (US)
Vízálló lábbeli és eljárás annak elõállítására
10/346,208 2003.01.16. US
PCT/US 04/00734
(87) WO 04/064557
Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészrõl vízálló lábbelire vonatkozik, amelynek legalább egy vízálló, vízgõz-áteresztõ funkcionális réteggel rendelkezõ rétegelt bélésanyaga van, melynek egy felsõrészanyag peremére erõsített
felsõ nyitott része van és egy elsõ talpbélésanyaghoz erõsített alsó, kerületi szegélyrésze van; egy felsõ felülettel és egy alsó felülettel rendelkezõ vízálló tömítõanyaga van, melynek a felsõ felülete rá van ragasztva és
takarja az elsõ talpbélésanyagot és a rétegelt bélésanyag alsó szegélyének legalább egy részét, második talpbélésanyag a felsõrész anyagának
peremére van felerõsítve, és egy zárt felsõrészt alkot, továbbá a vízálló
tömítõ anyag alsó felülete a második talpbélésanyagnak legalább egy részével érintkezik.
A találmány szerinti eljárás során legalább egy vízálló, vízgõz-áteresztõ funkcionális réteggel rendelkezõ rétegelt bélésanyagot állítanak elõ, melynek egy nyitott felsõ része és egy nyitott alsó része van; a
rétegelt bélésanyag nyitott felsõ részéhez rögzítenek, és ezzel egy papucsot alakítanak ki; a papucsba egy cipõkaptafát helyeztek, és kialakítják az elsõ talpbélésanyagot, valamint a rétegelt bélésanyag kerületi
peremrészét tartalmazó papucs alsó részét; elõállítanak egy felsõ felülettel és egy alsó felülettel rendelkezõ vízálló tömítõanyagot; a vízálló
tömítõanyag felsõ felületét a papucs alsó részére ragasztják úgy, hogy a
vízálló tömítõanyag az elsõ talpbélésanyag felületét és a rétegelt bélésanyag peremének legalább egy részét takarja, ezáltal egy vízálló papucsot alakítanak ki, a papucs nyitott felsõ részét egy kerületmenti peremrésszel rendelkezõ cipõfelsõrész pereméhez erõsítenek, a cipõfelsõrész
felsõ peremét egy második talpbélésanyaghoz erõsítik, és egy zárt cipõfelsõrészt hoznak létre; és a papucsot a zárt felsõrészbe behelyezik
oly módon, hogy a vízálló tömítõanyag alsó felülete a második talpbélésanyagnak legalább egy részével érintkezzen.
(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)
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(51) A45D 20/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01531
(22) 2004.07.29.
(71) (72) Albert László, Debrecen (HU)
(54) Központi meleglevegõ-ellátással mûködõ hajszárító rendszer
(57) A találmány olyan hajszárító rendszer, amely fodrászszalonokban
és a szállodaiparban egyaránt gazdaságosan alkalmazható, és abban különbözik az ismert hajszárító készülékektõl, hogy a rendszerhez tartozó
hajszárítóba nem építenek ventilátort, valamint a levegõt melegítõ szerkezetet, így nem tartalmaz mozgó, mûködõ alkatrészt. A hajszárításhoz
szükséges meleglevegõt ismert, villamos energiával fûtött légfûtõ berendezés állítja elõ egy másik helységben. A légfûtõ berendezésbe a szabad térbõl a szabályozott zsalun (12) keresztül jut el a hideg levegõ a levegõszûrõhöz (13), innen megtisztítva, az elektromos fûtésû léghevítõbe kerül (14). A felmelegített levegõt a ventilátor I. (15) a hõ és hangszigetelt nyomócsöveken (16) a keverõkamrákhoz (19) szállítja. Itt történik
a levegõmennyiség és hõmérséklet végsõ, finom beállítása a pillangószelepekkel (21). A kívánt levegõ-hõmérséklet beállításához szükséges
hideg levegõ hozzávezetése is, ezért a szûrõ (13) után leágazó csövön
keresztül a ventilátor II. (17) hideg levegõt szív és szállít a nyomócsövén
(18) a keverõkamrába (19). A kevert levegõ a hangtompító (20) nyitószelepén (33) keresztül jut az üres hajszárítóba (1).

1. ábra

(51) A46B 11/00
(2006.01)
A46B 11/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 00594
(22) 2002.02.18.
(71) (72) Balogh Béla, Budapest (HU)
(54) Multifunkciós kefe
(57) A találmány .tárgya eszköz fõként WC-csészék tisztítására, amely
változatos kialakítású kivitelben készülhet az alábbi elemekbõl: WC-kefe a kefenyélre (2) helyezett tisztítószert tartalmazó tartókosárral (19),
kefenyélben (2) kialakított hüvely (5), vagy tartály (6), szilárd vagy folyékony halmazállapotú tisztítószerrel megtöltve.
A WC öblítõvize és a tisztítószer keveredhet a kefefejben (1) kialakított oldattérben (12) vagy a tartókosárban (19), vagy a kefefej (1)
külsõ felületén, illetve a WC-csészében.
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A47J 31/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00991
(22) 2004.03.17.
NESTEC S.A., Vevey (CH)
Mock, Elmar, Colobier (CH);
Klopfenstein, André, La Neuveville (CH);
Simont-Vermot, Emmanuel, Neuchatel (CH)
(54) Eldobható csomagolás egy Venturi-hatás alapján mûködõ
szerkezet által kiszivattyúzható folyékony készítmény kiadagolásához
(30) 03006569.2 2003.03.24. EP
(86) PCT/EP 04/02749
(87) WO 04/084687
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya eldobható csomagolás (2) legalább egy szivattyúzható élelmiszer jellegû folyadék felhasználásával elõállított, legalább egy élelmiszer-készítmény kiadagolásához, amely csomagolásnak (2) az élelmiszer jellegû folyadékot magába fogadó, legalább egy
zárt rekesze van.
A találmány szerinti szerkezet újdonsága abban van, hogy a csomagolás (2) egy Venturi-hatás alapján mûködõ szívó és keverõ alegységet (1, 13) befogadó szervet, valamint a csomagolást összeerõsítõ
eszközöket tartalmaz. A találmányra jellemzõ továbbá, hogy a szívó és
keverõ alegységet (1, 13) befogadó szerv egy vezetõhüvelyt (9) tartalmaz, amelyben az összeerõsítõ eszközök (17) a felnyitásnál olyan mûködési kapcsolatban állnak a szívó és keverõ alegységgel (1, 13), hogy
a rekesz összeköttetésre kerüljön az alegységgel, valamint egy, a készítményt kibocsátó nyílással (8).
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra
(51) A47J 31/44
(2006.01)
B01F 15/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00980
(22) 2004.03.17.
(71) Nestec S.A., Vevey (CH)
(72) Klopfenstein, André, La Neuveville (CH);
Mock, Elmar, Colombier (CH);
Bitmead, Naomi, Niederwangen (CH);
Simont-Vermot, Emmanuel, Neuchatel (CH)
(54) Szerkezet folyadék kiszivattyúzására egy csomagolásból vagy
egy tartályból
(30) 03006556.9 2003.03.24. EP
(86) PCT/EP 04/02750
(87) WO 04/084688
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya szerkezet folyadék kiszivattyúzására egy csomagolásból (5), ezen folyadék felforrósított, habosított vagy emulgeált
formában való kiadagolásához, amely szerkezet egy Venturi-hatás alapján mûködõ szívó alegységet tartalmaz, amely összeköthetõ egy nyomás
alatti vivõközeget elõállító készülék csõrendszerével, és amely egy szívókamrába (25) torkolló vivõközeg-bevezetõ járatot tartalmazó alaptesttel (4), valamint legalább egy, a csomagolásban (5) lévõ folyadékot
továbbító folyadékszállító szívócsatornával (33) rendelkezik.
A találmány szerinti szerkezet újdonsága abban van, hogy a szívó
alegység egy szívófejbõl (1), valamint olyan rögzítõ és felnyitó eszközökbõl áll, amelyek alkalmasak a szívófej (1) csomagolással (5) való
összekötésére, és összeköttetés létesítésére a szívócsatorna (33) és a
csomagolás (5) belsejében lévõ folyadék között.

10. ábra

6. ábra

(51) A61B 17/15
(2006.01)
A61B 17/94
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 01102
(22) 2004.04.14.
(71) International Patent Owners (Cayman) Limited, Grand
Cayman (KY)
(72) Sherry, Eugene, Penrith, New South Wales (AU);
Egan, Michael, Blacktown, New South Wales (AU);
Lye, Bob, Brookvale, New South Wales (AU)
(54) Csonttámasztó eszköz és eljárás
(30) 20039017382003.04.14. AU
(86) PCT/AU 04/00486
(87) WO 04/089181
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány csonttámasztó eszköz sebészeti beavatkozás alatt egy
csontformáció (11) üregébõl nem kívánatos anyag eltávolítása közbeni
használatra, amely támasztóeszköz tartalmaz a csontformáció (11) külsõ
felületére való csatlakozásra kialakított sebészeti támasztó rögzítõelemet (1). A rögzítõelem (1) el van látva
egy pár hosszanti karral (2, 3), amelyek egyik végén (8) a csontformációra (11) való csatlakozáshoz való szemközti csonttámasztó rögzítõpofák (6, 7) vannak,
csatlakoztató elrendezéssel, amellyel a karok (2, 3) egymáshoz
vannak csatlakoztatva és amellyel a karok (2, 3) egymáshoz viszonyítva mozgathatók, valamint
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a karokhoz (2, 3) rendelt karmozgató elrendezéssel, amellyel a
csontformáció (11) biztonságos megfogása és megtámasztása érdekében a szemközti rögzítõpofák (6, 7) egymás felé mozgathatók.
A találmány másrészt eljárás sebészeti szerszámnak csontüreghez
való igazításra, sebészeti vésõ, valamint eljárás páciensen csípõrevíziós
sebészeti beavatkozás elvégzésére.

A61F 2/28
(2006.01)
(13) A1
P 05 01183
(22) 2002.01.25.
Tecomet, Inc., Wilmington, Massachusetts (US)
Amrich, Mark P., Tyngsborough, Massachusetts (US);
Buturlia, Joseph, West Boxford, Massachusetts (US);
Lynch, Robert F., Newburyport, Massachusetts (US);
Rolfe, Jonathan L., North Easton, Massachusetts (US)
(54) Eljárás alámart mikroüregek felületen való elõállítására, ennek segítségével kialakított sebészeti implantátum, és eljárás
az implantátum csonthoz való rögzítésére
(30) 60/264,084 2001.01.25. US
60/309,923 2001.08.03. US
09/976,722 2001.10.12. US
(86) PCT/US 02/02066
(87) WO 02/071918
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás alámart mikroüregek sokaságának kialakítására tárgy (10) felületén (12) úgy, hogy a tárgy (10) nagyobb fraktálfelülettel rendelkezik a felülete (12) alatt, mint maga a felület (12). Az
eljárás során maszkírozó réteget hordanak fel a tárgy (10) felületére
(12); majd a maszkírozó réteget kiválasztott helyekrõl eltávolítják, hogy
ezzel az alatta fekvõ felületnek (12) kiválasztott mintázat szerinti részét
szabaddá tegyék; maratószert alkalmaznak a szabaddá tett felületrészekre annyi ideig, ami elégséges arra, hogy a tárgy (10) szabaddá tett felületrészeit megmarassa, valamint hogy lehetõséget biztosítson arra, hogy a
maratószer bemarjon a megmaradt maszkírozó réteg alá; majd a megmaradt maszkírozó réteget eltávolítják, aminek eredményeként szabaddá
válik az alámart üregekkel rendelkezõ felület (12), ezzel elõre tervezett
mintázatot alakítanak ki.
(51)
(21)
(71)
(72)

2. ábra
(51) A61B 17/80
(2006.01)
A61B 17/94
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00849
(22) 2002.12.02.
(71) Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
(72) Mathieu, Claude, Bettlach (CH);
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Spichiger, Marco, Grenchen (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH)
(54) Csontrögzítésre alkalmas implantátum
(86) PCT/CH 02/00650
(87) WO 04/049962
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány csontrögzítésére alkalmas implantátum (1), amely fém
és mûanyag kombinációjából áll, és amely az implantátumon (1) átmenõ, csontrögzítõ eszköz befogadására alkalmas tengellyel rendelkezõ
legalább egy lyukat (2) tartalmaz. A lyuk (2) külsõ peremmel (4) van ellátva, amely az implantátum (1) peremet (4) körülvevõ anyagától eltérõ
anyagból van, és a külsõ perem (4) az implantátum (1) mûanyagához
alakos illesztéssel, mereven csatlakoztatva van.

1. ábra

10. ábra
A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00737
(22) 2002.12.17.
Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH)
(54) Porckorong-implantátum és eljárás károsodott természetes
porckorongnak porckorong-implantátummal történõ helyettesítésére
(86) PCT/CH 02/00708
(87) WO 04/054479
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt porckorong-implantátum (1), különösen mesterséges porckorongtárcsa, központi tengellyel (2), valamint
A) a felül lévõ csigolya alsó részébe helyezhetõ tányér alakú felsõ
résszel (10), amelynek hasi oldala (11), háti oldala (12), két oldalsó felülete (13, 14), felsõ illeszkedési felülete (15) és alsó felülete (16) van,
és
B) az alul lévõ csigolya felsõ részébe helyezhetõ, tányér alakú alsó
résszel (30), amelynek hasi oldala (31), háti oldala (32), két oldalsó felülete (33, 34), alsó illeszkedési felülete (35) és felsõ felülete (36) van.
A találmány szerint
C) a felsõ rész (10) és az alsó rész (30) között tányér alakú középsõ
rész (20) van, amelynek hasi oldala (21) háti oldala (22), két oldalsó felülete (23, 24), az alsó résszel (30) szembenálló alsó felülete (25) és a
felsõ résszel (10) szembenálló felsõ felülete (26) van,
(51)
(21)
(71)
(72)
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D) a felsõ rész (10) és a középsõ rész (20) között elsõ hengeres,
hosszirányú tengellyel (41) bíró rúd (40) van elhelyezve, és
E) az alsó rész (30) és a középsõ rész (20) között második hengeres, hosszirányú tengellyel (51) bíró rúd (50) van elhelyezve.
A találmány másrészt, eljárás, károsodott természetes porckorongnak porckorong-implantátummal (1) történõ helyettesítésére, amelynek
során
A) a porckorong-implantátum (1) csuklóját (csuklóit) rögzítõeszközzel (90) adott helyzetben rögzítik,
B) a porckorong-implantátumot (1) a kezelendõ csigolyaközi térbe
behelyezik,
C) majd a porckorong-implantátumba (1) a csuklók rögzítésére behelyezett rögzítõeszközt (90) meglazítják és kiveszik.

E) a két csukló (38, 39) a felsõ részhez (10) csatlakozó felsõ csuklóelembõl (31), középsõ csuklóelembõl (32) és az alsó részhez (20)
csatlakozó alsó csuklóelembõl (33) áll,
F) mindegyik csukló (38, 39) tartalmaz elsõ csuklóelemet (31, 32,
33) legalább egy tengelyelemmel (34, 36), amely egytengelyû a forgástengellyel (3, 4), és tartalmaz második csuklóelemet (31, 32, 33) a tengelyelem (34, 36) behelyezésére kialakított legalább egy csapágycsészével (35, 37), ahol a tengelyelemek (34, 36) és a csapágycsészék (35,
37) közé gördülõ testek (70) vannak behelyezve.
A találmány másrészt eljárás károsodott természetes porckorongnak porckorong-implantátummal (1) történõ helyettesítésére, amelynek
során a porckorong-implantátum (1) csuklóját (csuklóit) (38, 39) rögzítõeszközzel (40) a csukló (csuklók) (38, 39) adott helyzetében rögzítik,
a porckorong-implantátumot (1) a kezelendõ csigolyaközi térbe helyezik, majd a porckorong-implantátumba (1) a csukló (csuklók) (38, 39)
rögzítéséhez behelyezett rögzítõeszközt (40) meglazítják és kiveszik.

1. ábra

A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00850
(22) 2002.12.17.
Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
Aebi, Max, Montreal, Quebec (CA);
Burkard, Dominique, Gretzenbach (CH);
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH);
jr. Mathys, Robert, Bettlach (CH);
Pavlov, Paul, Nijmegen (NL)
(54) Porckorong-implantátum és eljárás károsodott természetes
porckorongnak porckorong-implantátummal történõ helyettesítésére
(86) PCT/CH 02/00704
(87) WO 04/054475
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt porckorong-implantátum (1), különösen mesterséges porckorongtárcsa, központi tengellyel (2), a felül elhelyezkedõ
csigolya alsó részébe helyezhetõ felsõ résszel (10) és az alul elhelyezkedõ csigolya felsõ részébe helyezhetõ alsó résszel (20), ahol
A) a felsõ résznek (10) hasi oldala (11), háti oldala (12), két oldalsó felülete (13, 14), felsõ illeszkedési felülete (15) és alsó felülete (16)
van,
B) az alsó résznek (20) hasi oldala (21), háti oldala (22), két oldalsó felülete (23, 24), alsó illeszkedési felülete (25) és felsõ felülete (26)
van,
C) a két rész (10, 20) között a két rész (10, 20) egymáshoz viszonyított elmozdulását megengedõ két csukló (38, 39) van elhelyezve,
D) a csuklók (38, 39) forgástengelyei (3, 4) egymásra merõlegesek,
(51)
(21)
(71)
(72)

A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00738
(22) 2002.12.17.
Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
Aebi, Max, Montreal, Quebec (CA);
Burkard, Dominique, Gretzenbach (CH);
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH);
jr. Mathys, Robert, Bettlach (CH);
Pavlov, Paul, Nijmegen (NL)
(54) Porckorong-implantátum és eljárás károsodott természetes
porckorongnak porckorong-implantátummal történõ helyettesítésére
(86) PCT/CH 02/00706
(87) WO 04/054477
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt porckorong-implantátum (1), különösen mesterséges porckorongtárcsa, központi tengellyel (2), a felül lévõ csigolya
alsó részébe helyezhetõ felsõ résszel (10), és az alul lévõ csigolya felsõ
részébe helyezhetõ alsó résszel (20), ahol
A) a felsõ résznek (10) hasi oldala (11), háti oldala (12), két oldalsó felülete (13, 14), felsõ illeszkedési felülete (15) és alsó felülete (16)
van,
B) az alsó résznek (20) hasi oldala (21), háti oldala (22), két oldalsó felülete (23, 24), alsó illeszkedési felülete (25) és felsõ felülete (26)
van,
C) a két rész (10, 20) között a két rész (10, 20) egymáshoz viszonyított elmozdulását megengedõ két csukló (38, 39) van elhelyezve,
D) csuklók (38, 39) forgástengelyei (3, 4) egymásra merõlegesek,
E) a két csukló (38, 39) a felsõ részhez (10) csatlakozó felsõ csuklóelembõl (31), középsõ csuklóelembõl (32) és az alsó részhez (20)
csatlakozó alsó csuklóelembõl (33) áll,
F) a középsõ csuklóelem (32) az alsó csuklóelemhez (33) legalább
egy, a forgástengellyel (3) egytengelyû és a forgástengely (3) körül elforduló tengellyel (62) van csatlakoztatva, a felsõ csuklóelemhez (31)
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra
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pedig, legalább egy a forgástengellyel (4) egytengelyû és a forgástengely (4) körül elforduló tengellyel (61) van csatlakoztatva. A találmány
G) a két rész (10, 20) csukló (30) körüli mozgását idõlegesen megakadályozó rögzítõeszközt (40) tartalmaz,
H) amely rögzítõeszköz (40) tartalmaz betétet (41), amelynek alsó
vége (45) és felsõ vége (46) van, és tartalmaz hornyot (42, 43) a két rész
(10, 20) mindegyikének felületén (16, 26), amely hornyok (42, 43) nyitottak a hasi oldalakon (11, 21),
I) amely betét (41) a végeivel (45, 46) a hornyokba (42, 43) behelyezhetõen van kialakítva.
A találmány másrészt, eljárás károsodott természetes porckorongnak porckorong-implantátummal (1) történõ helyettesítésére, amelynek
során a porckorong-implantátum (1) csuklóját (csuklóit) (38, 39) rögzítõeszközzel (40) a csukló (csuklók) (38, 39) adott helyzetében rögzítik,
a porckorong-implantátumot (1) a kezelendõ csigolyaközi térbe helyezik, majd a porckorong-implantátumba (1) a csukló (csuklók) (38, 39)
rögzítésére behelyezett rögzítõeszközt (40) meglazítják és kiveszik.

F) mindegyik csukló (38, 39) tartalmaz elsõ csuklóelemet (31, 32,
33), amelyen a második csuklóelemet (31, 32, 33) a forgástengely (3,
4) körüli billenést megengedõen megtartó, éllel (51, 53) rendelkezõ kiemelkedés (49, 50) van.
A találmány másrészt eljárás károsodott természetes porckorongnak porckorong-implantátummal (1) történõ helyettesítésére, amelynek
során a porckorong-implantátum (1) csuklóját (csuklóit) (38, 39) rögzítõeszközzel (40) a csukló (csuklók) (38, 39) adott helyzetében rögzítik,
a porckorong-implantátumot (1) a kezelendõ csigolyaközi térbe helyezik, majd a porckorong-implantátumba (1) a csukló (csuklók) (38, 39)
rögzítéséhez behelyezett rögzítõeszközt (40) meglazítják és kiveszik.

1. ábra
A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00740
(22) 2002.12.17.
Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
Aebi, Max, Montreal, Quebec (CA);
Burkard, Dominique, Gretzenbach (CH);
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH);
jr. Mathys, Robert, Bettlach (CH);
Pavlov, Paul, Nijmegen (NL)
(54) Porckorong-implantátum és eljárás károsodott természetes
porckorongnak porckorong-implantátummal történõ helyettesítésére
(86) PCT/CH 02/00707
(87) WO 04/054478
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt porckorong-implantátum (1), különösen mesterséges porckorongtárcsa, központi tengellyel (2), a felül elhelyezkedõ
csigolya alsó részébe helyezhetõ felsõ résszel (10) és az alul elhelyezkedõ csigolya felsõ részébe helyezhetõ alsó résszel (20), ahol
A) a felsõ résznek (10) hasi oldala (11), háti oldala (12), két oldalsó felülete (13, 14), felsõ illeszkedési felülete (15) és alsó felülete (16)
van,
B) az alsó résznek (20) hasi oldala (21), háti oldala (22), két oldalsó felülete (23, 24), alsó illeszkedési felülete (25) és felsõ felülete (26)
van,
C) a két rész (10, 20) között a két rész (10, 20) egymáshoz viszonyított elmozdulását megengedõ két csukló (38, 39) van elhelyezve,
D) a csuklók (38, 39) forgástengelyei (3, 4) egymásra merõlegesek,
E) a két csukló (38, 39) a felsõ részhez (10) csatlakozó felsõ csuklóelembõl (31), középsõ csuklóelembõl (32) és az alsó részhez (20)
csatlakozó alsó csuklóelembõl (33) áll,
F) a felsõ vagy az alsó csuklóelem (31, 33) tartalmaz az egyik forgástengelyre (3, 4) forgásszimmetrikus, legalább egy homorú csúszófelületet (58).
G) a középsõ csuklóelem (32) tartalmaz ezzel a homorú csúszófelülettel (58) összeillõ, legalább egy domború csúszófelületet (57),
H) a másik csuklóelem (31, 33) pedig tartalmaz a másik forgástengelyre (3, 4) forgásszimmetrikus, legalább egy domború csúszófelületet (55), és
(51)
(21)
(71)
(72)
1. ábra
A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
P 05 00746
(22) 2002.12.17.
Synthes GmbH, Oberdorf (CH)
Aebi, Max, Montreal, Quebec (CA);
Burkard, Dominique, Gretzenbach (CH);
Frigg, Robert, Bettlach (CH);
Lechmann, Beat, Bettlach (CH);
jr. Mathys, Robert, Bettlach (CH);
Pavlov, Paul, Nijmegen (NL)
(54) Porckorong-implantátum és eljárás károsodott természetes
porckorongnak porckorong-implantátummal történõ helyettesítésére
(86) PCT/CH 02/00705
(87) WO 04/054476
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt porckorong-implantátum (1), különösen mesterséges porckorongtárcsa, központi tengellyel (2), a felül elhelyezkedõ
csigolya alsó részébe helyezhetõ felsõ résszel (10) és az alul elhelyezkedõ csigolya felsõ részébe helyezhetõ alsó résszel (20), ahol
A) a felsõ résznek (10) hasi oldala (11), háti oldala (12), két oldalsó felülete (13, 14), felsõ illeszkedési felülete (15) és alsó felülete (16)
van,
B) az alsó résznek (20) hasi oldala (21), háti oldala (22), két oldalsó felülete (23, 24), alsó illeszkedési felülete (25) és felsõ felülete (26)
van,
C) a két rész (10, 20) között a két rész (10, 20) egymáshoz viszonyított elmozdulását megengedõ két csukló (38, 39) van elhelyezve,
D) a csuklók (38, 39) forgástengelyei (3, 4) egymásra merõlegesek,
E) a két csukló (38, 39) a felsõ részhez (10) csatlakozó felsõ csuklóelembõl (31), középsõ csuklóelembõl (32) és az alsó részhez (20)
csatlakozó alsó csuklóelembõl (33) áll, és
(51)
(21)
(71)
(72)
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I) a középsõ csuklóelem (32) tartalmaz ezzel a domború csúszófelülettel (55) összeillõ, legalább egy homorúcsúszó felületet (56). A találmány szerint
K) a csúszófelületek (55, 56, 57, 58) hengerpalást- vagy kúppalástfelületek részei, és
L) a forgástengelyek (3, 4) egymáshoz képest ferdék.
A találmány másrészt, eljárás károsodott természetes porckorongnak porckorong-implantátummal (1) történõ helyettesítésére, amelynek
során a porckorong-implantátum (1) csuklóját (csuklóit) (38, 39) rögzítõeszközzel (40) a csukló (csuklók) (38, 39) adott helyzetében rögzítik,
a porckorong-implantátumot (1) a kezelendõ csigolyaközi térbe helyezik, majd a porckorong-implantátumba (1) a csukló (csuklók) (38, 39)
rögzítéséhez behelyezett rögzítõeszközt (40) meglazítják és kiveszik.

(54) Hüvelybe helyezhetõ higiéniás eszköz
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya higiéniás eszköz, amely hüvelybe helyezhetõen
van kialakítva.
A találmány szerinti higiéniás eszközt az jellemzi, hogy a hüvelybe helyezhetõ kúpos kialakítású fejrésze (2), a hüvely bemeneti nyílását tömítetten lezáró talprésze (4), valamint a fejrészt (2) és a talprészt
(4) összekötõ középsõ része (3) van.

1. ábra
A61H 19/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 00536
(22) 2004.03.08.
(72) Tóth Lajos József, Pécs (HU)
Szexuális segédeszköz
Horváthné Faber Enikõ szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya szexuális segédeszköz, amely befoglaló házat,
vibráló tagot, meghajtó motort, valamint csatlakozó idomot tartalmaz.
Jellegzetessége, hogy egymástól függetlenül mûködtethetõ elsõ motorja
(4) és második motorja (5) van. Az elsõ motorhoz (4) és a második motorhoz (6) csúszó betét (3) kapcsolódik, a csúszó betét (3) a befoglaló házon (1) belül perselybe (2) van behelyezve. A persely (2) két darab, egymással szemben elhelyezett, relatív elfordulást megengedõ, billenõ csap
(81, 82) révén van a befoglaló házhoz (1) illesztve. A csúszó betét (3) az
elsõ motorhoz (4) elsõ hajtó kapcsolat (5), a második motorhoz (6) második hajtó kapcsolat (7) útján csatlakozik, a persely (2) vége a befoglaló
ház (1) peremén túlnyúlik. A persely (2) túlnyúló végét bordás felületû
masszírozó gallér (9) veszi körül, a masszírozó gallér (9) pedig, relatív
elfordulást megengedõ, billenõ csappal van a perselyhez (2) rögzítve.
(51)
(21)
(71)
(54)
(74)

1. ábra
(51) A61F 6/06
(2006.01)
A61F 6/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02397
(22) 2004.11.18.
(71) (72) Nagy Tibor, Budapest (HU)
(54) Eszköz a nõi nemi szervek tényleges közösülés nélküli nemi
érintkezés útján terjedõ fertõzése elleni védelméhez
(57) A találmány eszköz a nõk nemi szervének a tényleges közösülés
nélküli nemi érintkezés során bekövetkezõ fertõzés elleni védelméhez,
amely egy, a nemi szervet teljes egészében lefedõ, vékony, hajlékony
hártyából, és a hártyának a nemi szerv fölé erõsítésre szolgáló rögzítõeszközbõl áll. A találmány szerint a hártya (2) egy kerethez (3) van rögzítve, amelynek az alakja követi a nemi szerv külsõ körvonalát, a hártya
(2) tényleges felülete (AH) nagyobb, mint a keret (3) által meghatározott
sík terület, és a rögzítõeszköz(ök) a kerettel (3) vannak mechanikus kapcsolatban.

1. ábra
(51) A61F 13/00
(2006.01)
A61F 13/34
(2006.01)
(21) P 04 01212
(71) (72) Csóka Györgyi, Budapest (HU)

(13) A1
(22) 2004.06.16.
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(51) A61K 31/192 (2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01189
(22) 2002.12.11.
(71) Laboratorios del dr. Esteve, S.A., Barcelona (ES)
(72) Homedes Beguer, Josep, Barcelona (ES);
Solanas Ibarra, Pedro Juan, Barcelona (ES);
López Cabrera, Antonio, Barcelona (ES);
Lizcano García, Javier, Barcelona (ES)
(54) Ketoprofent tartalmazó italkészítmény és alkalmazása állati
csordák esetében lázat, gyulladást és fájdalmat elõidézõ állapotok kezelésére
(30) P200102744
2001.12.11. ES
(86) PCT/ES 02/00590
(87) WO 03/053430
(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya ketoprofent tartalmazó ivókészítmény és alkalmazása láz, gyulladás és/vagy fájdalom állapotainak egyidejû kezelésére állatcsordákban. Az ivóoldat állatok ivóvízébõl vagy szopós állatok
mesterséges tejébõl áll ketoprofennel kiegészítve, és alkalmas lázat,
gyulladást okozó és/vagy fájdalommal járó állapotok orális és egyidejû
kezelésére állatcsordákban.
(51) A61K 31/198 (2006.01)
A61K 45/06
(2006.01)
A61P 17/00
(2006.01)
A61P 21/00
(2006.01)
A61Q 19/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01422
(22) 2004.07.15.
(71) Mészáros G. László, Fót (HU)
(72) Mészáros G. László 70%, Fót (HU);
dr. Fuentes, Jesus 30%, Hesperia, Kalifornia (US)
(54) L-arginin használata külsõleg alkalmazható, bõrön át felszívódó vasoaktív hatóanyagként
(57) Állatkísérletekben és humán alkalmazások során azt tapasztalták,
hogy vizes krémben oldva az L-arginin rövid idõ alatt bõrön keresztül
felszívódik és (magában, vagy más vasoaktív ágensekkel kombinálva)
hat a bõr és a bõr alatti erekre. E találmány a bõrön külsõleg alkalmazott
L-arginin vasoaktív hatóanyagként történõ (magában vagy más vasoaktív ágensekkel kombinálva) használatát írja le 1. a vénás elégtelenség
következményeként jelentkezõ elváltozások és kóros állapotok (pl. ödéma, fájdalom, felszíni vérzés, fekélyesedés), 2. a vázizom kondíciójának
(pl. intenzív igénybevétel utáni izomfáradtság, izomfájdalom, izomgörcs, izomláz) és 3. hosszabb kozmetikai céllal történõ alkalmazás esetén a bõr esztétikai megjelenésének javítására (pl. ráncmélység csökkentésére, a bõrhibák eltüntetésére és a bõr rugalmasságának visszaállítására).
(51) A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/51
(2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 31/52
(2006.01)
C07D 239/36 (2006.01)
C07D 473/34 (2006.01)
C07F 9/11
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01070
(22) 2002.11.14.
(71) BioCryst Pharmaceuticals, Inc., Birmingham, Alabama (US)
(72) Babu, Yarlagadda S., Birmingham, Alabama (US);
Chand, Pooran, Birmingham, Alabama (US);
El-Kattan, Yahya, Hoover, Alabama (US);
Wu, Minwan, Vestavia Hills, Alabama (US)
(54) Nukleozidok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk RNS virális polimerázok inhibitoraként
(30) 60/331,322 2001.11.14. US
(86) PCT/US 02/36621
(87) WO 03/087298
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya (I) általános képletû vegyületek, gyógyszerészetileg elfogadható sói és prodrugjai, amelyek képletében

R

jelentése hidrogénatom, hidroxilcsoport, alkilcsoport, -O-alkilcsoport, -CH 2-O-alkil-csoport, -(CH2)nOH, -(CH2 )nNH2,
-(CH2 )nCONH2 vagy -(CH2 )nCOOH;
R1 jelentése hidrogénatom, hidroxilcsoport, alkilcsoport, -O-alkilcsoport, -CH 2-O-alkilcsoport, -C6 H11 - vagy -CH2 OH;
R2 jelentése hidrogénatom, alkilcsoport, hidroxilcsoport, -CH 2OH,
-CH2-O-alkilcsoport, -CH(OH)-alkilcsoport, -CH(OH)CH 2OH
vagy -CH2 -halogénatom;
R3 és R4 jelentése függetlenül hidrogénatom, hidroxilcsoport vagy alkilcsoport;
Z jelentése -OR5, -OR6 , vagy aminosavakból és ezek észtereibõl
képzett csoport;
R5 és R6 jelentése függetlenül hidrogénatom, alkilcsoport, arilcsoport,
pivaloiloximetilcsoport, -C(R7)2OC(O)X(R 8)a, (a) vagy (b) általános képletû csoport;
R7 jelentése függetlenül hidrogénatom, adott esetben helyettesített alkilcsoport, arilcsoport, alkenilcsoport, alkinilcsoport, alkenilarilcsoport, alkinilarilcsoport vagy alkarilcsoport;
R8 jelentése függetlenül hidrogénatom, adott esetben helyettesített alkilcsoport, arilcsoport, alkenilcsoport, alkinilcsoport, alkenilarilcsoport;
R9 jelentése alkilcsoport, alkenilcsoport, alkinilcsoport vagy arilcsoport;
azzal a megkötéssel, hogy legalább egy R8 jelentése hidrogénatomtól eltérõ; és „a” értéke 1, ha X jelentése -CH2 - vagy közvetlen kötés, vagy „a” értéke 1 vagy 2, ha X jelentése N azzal a megkötéssel,
hogy ha „a” értéke 2 és X jelentése N, (a) két N-kötésû R-csoport
együttesen egy karbociklusos csoportot, vagy egy oxigéntartalmú heterociklusos csoportot képezhet, (b) egy N-kötésû R8 továbbá -OR9 általános képletû csoport lehet vagy (c) mindkét N-kötésû R8 csoport lehet
hidrogénatom;
R10 jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport;
R11 jelentése a következõ csoportok közül megválasztott: hidrogénatom, alkilcsoport, alkenilcsoport, alkinilcsoport, arilcsoport, aciloxialkilcsoport és pivaloiloxialkilcsoport;
n értéke 1–5;
m értéke 0–5;
X jelentése kénatom, -N(R8)- vagy közvetlen kötés;
Y jelentése oxigénatom, kénatom, -N(R 8)- és -CHR 1-;
B jelentése a következõ csoportok közül megválasztott: adenin, guanin, citozin, uracil, timin, módosított purinok és pirimidinek és
szubsztituált piridinszármazékok, ahol az említett B gyûrû-rendszerek adott esetben helyettesítve lehetnek.
A találmány további tárgya a fenti vegyületeket tartalmazó gyógyszerészeti készítmények, valamint a vegyületek alkalmazása többek
között Hepatitis B, Hepatitis C, gyermekbénulás, Coxsackie A és B,
rino, echo, himlõ, ebola és West Nile vírus polimerázok gátlására használható gyógyszerek elõállítására.
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(51) A61K 35/10
(2006.01)
C07G 17/00
(2006.01)
C08H 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 03 02091
(22) 2003.07.04.
(71) HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt.,
Budapest (HU)
(72) Civin János 5%, Szentendre (HU);
dr. Farkas Ferenc 5%, Budapest (HU);
dr. Galamb Vilmos 20%, Miskolc (HU);
Gara Ottilia 5%, Budapest (HU);
dr. Király Árpád 20%, Budapest (HU);
dr. Pallai Ivánné 5%, Budapest (HU);
Tóth Árpád 20%, Budapest (HU);
Tóth Kálmán 20%, Budapest (HU)
(54) Eljárás szilárd formájú, humin- és fulvosavakat tartalmazó
hatóanyagok és a hatóanyagokat tartalmazó készítmények
elõállítására
(74) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás szilárd formájú, humin- és fulvosavakat
tartalmazó hatóanyagok elõállítására láptõzegbõl feltárással és a feltárással kapott oldat beszárításával, amelynek során a beszárítást 110–
185 °C hõmérsékleten végzik és az anyag tartózkodási ideje ezen a hõmérsékleten legfeljebb 150–10 s. A találmány kiterjed a hatóanyagok
ásványi anyagokkal kiegészített formáinak megfelelõ elõállítási eljárására is.
A találmány tárgyát képezik továbbá a hatóanyagot tartalmazó készítmények elõállítási eljárásai is.
(51) A61K 35/44
(2006.01)
A61K 35/14
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01108
(22) 2002.07.23.
(71) Viacell, Inc., Worcester, Massachusetts (US);
The General Hospital Corporation, Boston, Massachusetts (US)
(72) Brown, Robert H., Needham, Massachusetts (US);
Finklestein, Seth P., Needham, Massachusetts (US)
(54) Izomdisztrófia kezelése köldökzsinórvér-sejtekkel
(30) 60/307,227 2001.07.23. US
(86) PCT/US 02/23368
(87) WO 03/009857
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát eljárás képezi izomdisztrófiában szenvedõ beteg kezelésére, amelyben köldökzsinórvér-sejteket adnak be a betegnek,
például intravénás infúzióban. A találmány tárgyát képezik továbbá készítmények és reagenskészletek izomdisztrófiában szenvedõ beteg kezelésére.
(51) A61K 38/18
(2006.01)
C07K 14/50
(2006.01)
(13) A2
(21) P 04 00657
(22) 2001.12.10.
(71) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
(72) Bringmann, Peter W., Concord, California (US);
Faulds, Daryl, Mill Valley, California (US);
Mitrovic, Branislava, Walnut Creek, California (US);
Srinivasan, Subha, Greenbrae, California (US);
Onuffer, James, Alameda, California (US)
(54) Új fibroblaszt növekedési faktorok
(30) 60/251,837 2000.12.08. US
10/005,646 2001.12.07. US
(86) PCT/US 01/47350
(87) WO 02/46424
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Új nukleinsav, polipeptid szekvenciák és ezek nukleinsav szabályozóit azonosították, melyek a fibroblaszt növekedési faktort (FGF) kódolják, elõnyösen FGF-20-at vagy FGF-23-at, mely polipeptidek osztálya a
fejlõdésben, differenciálódásban és morfogenezisben, például a sejt-sejt
jelátvitelben és a sejtproliferócióban vesz rész. A jelen találmány szerinti FGF, vagy fragmense, egy vagy több kõvetkezõ biológiai aktivitással

rendelkezik: sebgyógyulást elõsegíti, a neuronális túlélését elõsegíti, a
sejtproliferációt stimulálja, például az õssejtek, fibroblasztok, idegsejtek, gliasejtek, oligodendrociták, Schwann-féle sejtek proliferációját,
vagy ez élõ alakjainak proliferációját, a sejtek differenciálódásának módosításával, beleértve az embrionális fejlõdést, a neuritek kinövését stimulálja, az idegi vagy neuronális károsodásból a helyreállitódást fokozza, a mielinizációt stimulálja, az angingenezist stimulálja, a receptorkötõ-aktivitást befolyásolja, a tumorogenezist módosítja stb.
A61K 38/26
(2006.01)
(13) A2
P 05 01116
(22) 2002.09.09.
Imperial Innovations Limited, London (GB)
Bloom, Stephen Robert, London (GB);
Ghatei, Mohammad Ali, London (GB);
Small, Caroline Jane, London (GB);
Dakin, Catherine Louise, London (GB)
(54) Oxintomodulin súlytöbblet megelõzésére vagy kezelésére
(30) 0121709.0 2001.09.07. GB
(86) PCT/GB 02/04082
(87) WO 03/022304
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány emlõs állatok súlycsökkentésére alkalmas kompozíciókra és eljárásokra vonatkozik. A kompozíciók oxintomodulint tartalmaznak, amelyrõl kimutatták, hogy csökkenti a táplálékfelvételt.
(51)
(21)
(71)
(72)

(51) A61K 39/012 (2006.01)
C07K 14/455 (2006.01)
(13) A2
(21) P 06 00028
(22) 2002.07.03.
(71) ABIC Biological Laboratories Teva Ltd., Beit Shemesh (IL)
(72) Belli, Sabina I., Lane Cove, New South Wales (AU);
Smith, Nicolas C., Rosville, New South Wales (AU);
Wallach, Michael, Haifa (IL)
(54) Eimeria maxima gametocitáiból származó rekombináns 56 és
82 kDa-s antigéneket kódoló nukleinsavak és alkalmazásaik
(30) 60/303,699 2001.07.06. US
(86) PCT/US 02/21233
(87) WO 03/004683
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány Eimeria maxima 56 és 82 kDa molekulatömeggel rendelkezõ antigénjének a rekombináns klónozására és szekvenálására, és
ezeknek az antigéneknek az expressziójára vonatkozik egy E. coli expressziós rendszerben a pTrcHis plazmidot alkalmazva.
A találmány egy kokcidiózis elleni vakcinát is biztosít, mely a rekombináns 56 kDa-s vagy 82 kDa-s antigént tartalmazza. Továbbá a találmány Eimeria maxima gametocitáiból származó két 30 kDa-s fehérjét és három l4 kDa-s fehérjét is biztosít, melyek N-terminális aminosav-szekvenciáját megadják. A vakcinák a két fõ antigén mellett ezeket
az antigéneket is tartalmazhatják. A vakcinák Eimeria tenella, Eimeria
maxima, Eimeria acervulina, Eimeria necatrix, Eimeria praecox, Eimeria mitis vagy Eimeria brunetti vagy egy immunológiailag keresztreaktív antigént kódoló mikroorganizmus fertõzése ellen biztosítanak védelmet.
(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(30)
(86)
(74)
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A61K 39/395 (2006.01)
(13) A2
P 04 01046
(22) 2002.06.18.
MERCK Patent GmbH., Darmstadt (DE)
Mahler, Hanns-Christian, Wiesbaden (DE);
Müller, Robert, Darmstadt (DE);
Martini-Marr, Ulrike, Pfungstadt (DE);
Haas, Udo, Darmstadt (DE);
Bachmann, Christiane, Goldbach (DE)
Cetuximab hatóanyagot és polioxietilénszorbitán-zsírsavésztert tartalmazó folyékony készítmény
101 33 394.3
2001.07.13. DE
PCT/EP 02/06696
(87) WO 03/007988
Schläfer László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(57) A találmány az endotéliás növekedési faktor receptor elleni kimér
monoklonális antitest Cetuximab stabil folyékony gyógyszerkészítményére vonatkozik. A találmány szerinti gyógyszerkészítmény a Cetuximab hatóanyag mellett egy pH=6–8 értékû foszfátpuffert, egy polioxietilénszorbitán-zsírsavésztert és adott esetben izotonizálószert tartalmaz.
A találmány szerinti készítmény fokozott tárolási stabilitással rendelkezik, és parenterálisan adagolható tumorok kezelésére.
(51) A61M 3/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00577
(22) 2004.03.10.
(71) (72) dr. Dolhay Balázs 66%, Budapest (HU);
Dolhay Gábor 34%, Solmyár (HU)
(54) Kezelõcsõ
(57) A találmány kezelõcsõ, melynek proximális vége adott esetben kezelõeszközhöz csatlakoztatható, a levegõ kezelõeszközbe való áramlását levetõvé tevõ, egyirányú szeleppel ellátott csatolóelemet (3) tartalmazó, továbbá disztális részén legalább egy szelepnyílást (5) tartalmazó, csõszerû test (1), amelyen a kezelõközegnek a szelepnyíláson keresztüli kiáramlását lehetõvé tevõ egyirányú szelep van, azzal jellemezve, hogy az egyirányú szelep a csõszerû test (I) palástján vagy homlokfalán (2) vagy egymástól eltérõ geometriájú, elõnyösen eltérõ átmérõjû
szakaszai és/vagy kupolája és palástja közötti illesztõfelületen lévõ szelepnyílásból és a szelepnyílást letakaró, a csõszerû testre (1) kívülrõl illeszkedõ táróelembõl van kialakítva.

mos elemet, akkumulátortelepet, „Power Paper”-t (áramfejlesztõ papírt)
vagy ezek kombinációját. A tápegység (14) a csõvezetékhez (12) van
csatlakoztatva, és úgy van kialakítva, hogy aktiválásakor villamos áramot szolgáltat a villamos alkotóelemnek (30 folyadékszivattyúnak). Ez
az elrendezés tartalmazhatja egy aktiváló tag, így egy folyadékszivattyú
alkalmazását. Az elõnyös tápegység (14) egy tüzelõanyag-cella (32),
amelyben van egy reagensforrás és egy gát (54), amely elválasztja a reagensforrást a reakcióedénytõl (46). A gátat (54) elõnyös módon elszakítható membrán, tépõzár vagy ennek a kettõnek a kombinációja képezi.
Emellett a tüzelõanyag-cella (vagy általábán a tápegység) integráltan
hozzáépíthetõ a vezetékkészlet esõvezetékéhez (12), vagy úgy alakítható ki, hogy beleilleszkedjen a folyadékszivattyúba (30). Ez lehetõvé teszi az aktiváló tag integrált hozzáépítését a vezetékkészlet csõvezetékéhez (12), úgyhogy a tüzelõanyag-cella (32) behelyezése a (30) folyadékszivattyúba átszakítja a gátat (54), és áramfejlesztés végett aktiválja a
tüzelõanyag-cellát (32).

1. ábra

1. ábra
A61M 5/142
(2006.01)
(13) A1
P 06 00030
(22) 2002.12.05.
Baxter International Inc., Deerfield, Illinois (US)
Kowalik, Francis C., Deerfield, Illinois (US);
Jacobson, James D., Lindenhurst, Illinois (US)
(54) Orvosi infúziós rendszer integrált tápegységgel és szivattyúval, valamint eljárások ezek mûködtetésére
(30) 10/040,908 2002.01.07. US
(86) PCT/US 02/38905
(87) WO 03/059419
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya orvosi infúziós rendszer integrált tápegységgel
és szivattyúval, valamint eljárások ezek mûködtetésére. A találmány
szerinti orvosi infúziós rendszer tartalmaz egy vezetékkészletet, amelynek rendeltetése folyadék, például folyékony gyógyszeranyag kiadása
egy betegnek egy forrásból, például egy intravénás tasakból (18) egy villamos alkotóelem (30 folyadékszivattyú) mûködtetése útján. Az elõnyös
infúziós rendszer (10) tartalmaz egy eldobható csõvezetéket (12),
amelynek van legalább egy elsõ és egy második orvosi alkotóelemhez
csatlakoztatható elsõ csõvége (16) és második csõvége (17), valamint
tartalmaz egy tápegységet (14), például egy tüzelõanyag-cellát, villa(51)
(21)
(71)
(72)

(51) A61N 5/06
(2006.01)
F21V 8/00
(2006.01)
G02B 6/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02200
(22) 2004.10.28.
(71) (72) Földes Gábor, Érd (HU)
(54) Fényvezetõs szolárium
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Találmány tárgya fényvezetõs szolárium, melyben a ma használatos fénycsövek helyett célszerûen alacsony energiaigényû nagy fényteljesítményû UV/A-fényforrást alkalmazva a keletkezõ fénysugárzást
nem elnyelõ anyaggal (policarbonát) vezetik a megvilágítandó testhez.
A találmány szerinti fényvezetõs szoláriumnak LTV-fény kibocsátására alkalmas fényforrása (1) továbbá a kezelt személy elhelyezésére szolgáló fekvõ felülete (4) van. Jellemzõje, hogy a fényforrás a
szolárium oldalában levõ házban (5) áthelyezett UV-fényforrás (1)
amelyhez a szolárium felsõ részen ívesen elhelyezett fényvezetõk (2)
csatlakoznak, és ezek segítségével juttatják el az UV-fénysugárzást a
szolárium belsejében levõ fekvõ felület (4) fölé.
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A63B 21/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 00796
(22) 2004.04.16.
(72) Subotics Gyula, Budapest (HU)
Diabeteses betegek hasnyálmirigyének normál mûködését
elõsegítõ készülék
(57) A találmány tárgya eljárás vércukorszint lecsökkentésére test mozgatása útján, továbbá készülékek az eljárás foganatosítására.
A találmány lényege abban van, hogy legalább az emberi test törzsét hossztengelye mentén ide-odamozgatjuk.
A találmány lényege még, hogy alaplapja (2), ehhez csuklón (3)
keresztül hozzákapcsolt, másik végén (5) melltámasszal (6) ellátott lengõkarja (4), lengõkar (4) mozgását korlátozó, alaplaphoz (2) kapcsolt
kettõ ütközõje (7, 8) lengõkaron (4) kétoldalt elrendezett fogantyúja
(9), valamint alaplapot (2) és lengõkart (4) összekötõ, lengõkart (4)
alaplapon (2) álló lábak (11) irányába ütközõig (7, 8) visszahúzó rúgója
(10) van.
A találmány további lényege, hogy kerete, ezen ide-odamozgathatóan elrendezett fekvõlapja, valamint fekvõlapot mozgató mechanizmusa van.
(51)
(21)
(71)
(54)

1. ábra
B04B 11/00
(2006.01)
(13) A1
P 02 04304
(22) 2002.12.11.
WMV Apparatebau GmbH & Co. KG, Windeck (DE)
Müller, Alois, Hennef-Happerschoss (DE);
Müller, Martin, Hennef (DE);
Bube, Dirk, Windeck-Imhausen (DE);
Schneider, Alfred, Hennef (DE)
(54) Berendezés tömegesen gyártott alkatrészek kezeléséhez
(30) 101 61 086.6
2001.12.12. DE
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés, a szállítókosarakban (44) tárolt, tömegesen gyártott alkatrészek folyadékban (12) történõ kezeléséhez.
A találmány szerinti berendezés, magában foglal legalább egy tartályt (11), ami a szállítókosár (44) bemerítéséhez folyadékot (12) tartalmaz, legalább egy szállítókocsit (14), amellyel a szállítókosár (44) legalább egy tartály (11) felett elmozdítható, legalább egy kosárhordozót
(41), amely magasságilag állíthatóan van a szállítókocsin (44) elhelyezve, és ami egyben a szállítókocsit (44) a tartályba (11) meríti, a tartályból (11) kiemeli, és képes azt tengely körül megforgatni, valamint
feszítõeszközöket (50, 51) a kosárhordozó (41) merevítéséhez, legalább a tartály (11) közelében levõ, rögzített alkatrészekkel szemben.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
B01D 69/08
(2006.01)
(13) A1
P 05 01193
(22) 2002.03.12.
Koch Membrane Systems GmbH, Aachen (DE)
Vossenkaul, Klaus, Aachen (DE);
Schäfer, Stefan, Aachen (DE)
(54) Eljárás szöveterõsítésû kapilláris alakú membrán elõállítására, különösen ultraszûrés céljára
(86) PCT/EP 02/02699
(87) WO 03/076055
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás szöveterõsítésû, kapilláris alakú membrán elõállítására, ahol egy szövettömlõt (1) polimeroldattal vonnak be és
egy kicsapófürdõn (6) keresztül vezetik, ahol is a kicsapófürdõben (6) a
polimeroldat mikroporózus réteggé alakul át és egy, a szövettömlõvel
erõsített membránt képeznek.
A találmány lényege, hogy a polimeroldattal bevont szövettömlõt
mechanikus érintkeztetés nélkül a kicsapófürdõn (6) felülrõl lefelé átfuttatják és egy alsó fúvókán (7) kivezetik, miközben a fúvókából (7)
folyadékot áramoltatják, amely a bevont szövettömlõ futását stabilizáló
húzóerõt fejt ki a kicsapófürdõt elhagyó kapilláris membránra (8).

(51)
(21)
(71)
(72)
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(51) B23B 31/00
(2006.01)
B23B 31/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01743
(22) 2004.08.25.
(71) (72) dr. Tajnafõi József 66%, Miskolc (HU);
Gaál József 17%, Kecskemét (HU);
Kertész József 17%, Kecskemét (HU)
(54) Befogótokmány a rugalmas gyártáshoz
(74) dr. Tajnafõi József, Miskolc
(57) A találmány tárgya befogótokmány rugalmas gyártáshoz, ahol a
külsõ pofák (7) a tokmányházban (1) vezetettek és közvetlenül vagy
közvetve – többnyire fogasléc jellegû – kapcsolatban vannak a belsõ pofákkal (4). A belsõ pofák a tokmányházban vannak megvezetve a befogópofákkal párhuzamosan.
A fogasléc jellegû elemek szét- illetve összekapcsolására szolgáló
axiálisan elmozdítható kapcsolófejjel (5) és kettõs reteszelésû kapcsolószerkezettel, a belsõ pofák radiális mozgását szolgáló központi ékes
jellegû mechanizmussal (3).
A kettõs reteszelésû kapcsolószerkezet egyik reteszelését vezérgyûrûre (9) erõsített, ékes jellegû vezérlõtestek (10) képezik, melyek az
axiálisan elmozdítható kapcsolófej (5) belsõ homlokfelületén kiképzett
felületrészekkel (8) kapcsolódnak. A kettõs reteszelésû kapcsolószerkezet másik reteszelését a vezérgyûrûben megvezetett retesz (11) képezi, amelynek felületrészei a kapcsolószerkezet egyik kapcsolt helyzetében a tokmányház (1) – ill. a tokmányházzal elfordulásban gátolt elem
(12) felületrészeivel (20) –, illetve a kapcsolószerkezet másik kapcsolt
helyzetében, a tokmányt hordozó gép felületrészeivel kapcsolódnak. A
tokmányház (1) egyetlen darabból áll, a vezérgyûrûje (9) a tokmányház
furatában van elfordítható módon megvezetve. A kettõs reteszelésû
kapcsolószerkezet másik reteszelõeleme (11) a vezérgyûrûben van, a
vezérgyûrûben lévõ reteszelõeleme (11) egyes kiviteli alakoknál a tokmányházon teljesen átmenõ furatban megvezetett tolórúddal (15) kapcsolódik, a tolórúd másik vége (16) kinyúlik a tokmányház homlokából, vagy a tolórúd vége a tokmányház homlokával egysíkú. A tokmányház homlokából kinyúló, vagy azzal egysíkú tolórúd pofaléptetéskor a tokmányt hordozó gép revolverfejébe, vagy a szánjára rögzített
kapcsolószerkezettel (17, 21, 27) kapcsolódik, A kapcsolószerkezetek
egyes kiviteli alakjainál axiálisan (23)-, és radiálisan (24) rugókkal támasztottak, továbbá egyes kiviteli alakoknál, a vezérgyûrûben (9) megvezetett reteszelõelemmel (11) kapcsolódó tolórúd (29), a tokmányt
hordozó géppel merev kapcsolatban álló védõgyûrû (28) furatában van
megvezetve.

(51) B25J 21/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 01 04494
(22) 2001.10.25.
(71) (72) Hollósi Ferenc, Budapest (HU)
(54) Isolator
(57) A berendezés alkalmas arra, hogy a belehelyezett tárgyakat (leveleket) a környezetet nem károsítva vizsgálják és indokolt esetben ártalmatlanításra, elszállítsák.
A találmány tárgya fémbõl vagy más anyagból készült, megfelelõ
méretû doboz (3), amelynek egyik oldalába 2 db megfelelõ anyagú és
méretû kesztyût (4) építenek. A betekintõ ablakkal (1) ellátott fedelet
(2) a dobozra (3) helyezik, és megfelelõ zárakkal (5) „légmentesen” lezárják. A zárt dobozt (3) hordozó füllel (6) látják el.

1. ábra
(51) B28D 1/00
(2006.01)
B28D 1/22
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01813
(22) 2004.09.06.
(71) (72) Gömöri Zoltán, Budapest (HU)
(54) Eljárás természetes kõbõl készült mozaiklapok gyártására
(57) A kõfeldolgozás során visszamaradó széllapokat vágógéppel vékony pálcákra vágják, az anyag minõségétõl függõen, ezek
2–3 mm-tõl 2–30 mm közötti vastagságúak. Majd ezeket a pálcákat mûgyantaalapú kétkomponensû ragasztóval összeragasztják olyan módon,
hogy egy hasábot alkossanak, és e kõpálcák párhuzamosak legyenek a
hasábbal. E hasábok fejrészen kialakuló rajzolata mintázata adja a mozaikot, amit a pálcák fekvésére merõleges szeleteléssel érik el. Így egy
adott hasábon kialakuló mintázat minden szeleten azonos.
Ezek után következik a kialakult mozaikok felületkezelése és további alakítása, összeállítása a kívánt formába.

B60J 5/00
(2006.01)
(13) A1
P 03 03782
(22) 2003.11.20.
Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken (JP)
Nagao, Toshimitsu, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken (JP);
Serizawa, Takao, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken (JP)
(54) Felerõsítõ szerkezet hengerzárhoz
(30) 2002-346629
2002.11.29. JP
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya felerõsítõ szerkezet hengerzárhoz, amelynek révén szereléskor megakadályozható egy alsó rögzítõelem leesése, és a
szerelési munka könnyen végezhetõ. A felerõsítõ szerkezetben egy szerelõnyílás (14) van egy gépjármû-karosszéria egy külsõ ajtóborító lemezbõl (2) és egy belsõ ajtóborító lemezbõl (3) álló ajtajának ajtólemezében (4), egy hengerzártest van a szerelõnyílásba (14) behelyezve, továbbá egy csatlakoztató nyakrész kapcsolódik a külsõ ajtóborító lemezhez (2), és ezáltal egy hengerzár a külsõ ajtóborító lemezhez (2) van rögzítve. A találmány értelmében a hengerzártest egy kerületi felületén egy
dudor van kialakítva; a hengerzártest dudorja és a külsõ ajtóborító lemez
(2) belsõ felülete közé egy alsó rögzítõelem van behelyezve, amely a
hengerzárat a külsõ ajtóborító lemezen (2) rögzíti, és a külsõ ajtóborító
lemezben (2) a szerelõnyílás (14) alatt, az alsó rögzítõelem számára van
egy ideiglenes befogadó fészek, amelyet akkor használnak, mikor az
alsó rögzítõelemet behelyezik a hengerzár dudorja és a külsõ ajtóborító
lemez (2) belsõ felülete közé.
(51)
(21)
(71)
(72)
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B60R 25/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 01530
(22) 2004.07.29.
(72) Bityijev Georgij Iljics, Budapest (HU)
Eljárás és elrendezés jármû jogosulatlan használatának megelõzésére, valamint személyi számítógép és személyi azonosító
biometrikus rendszer alkalmazása
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és elrendezés jármû jogosulatlan használatának megelõzésére, valamint személyi számítógép és személyi azonosító biometrikus rendszer alkalmazása.
Az eljárás lényege, hogy számítógép memóriájába elõzetesen a jogosult személyt azonosító biometrikus adatokat, mint hangját, arcképét, tenyérérrendszerét és vérképét azonosító adatokat viszik be. A jármûvet megközelítõ személyrõl video- és hangfelvételt készíenek, amelyeket a számítógépbe elõzetesen betáplált adatokkal hasonlítanak
össze, és kizárólag az adatok megegyezése esetén engedélyezik a jármû
nyitását. A használó személynek a jármû kormánykerekével érintkezõ
tenyér érrendszerét és vérképét érzékelik, és az erre vonatkozó adatokat
a számítógépbe táplálják. A használó személyrõl készült videofelvételt
és a tenyér érrendszerérõl és vérképérõl kapott adatokat a számítógépben tárolt, ilyen vonatkozású adatokkal összehasonlítják, és kizárólag
az adatok megegyezése esetén engedélyezik a motornak a számítógép
billentyûzetén keresztül történõ indítását.
A találmány hangazonosítást, kamerán keresztül történõ azonosítást és tenyér-érrendszer és vércsoport felismerését biztosító személyfelismerõ biometrikus eszközöket foglal magába.
(51)
(21)
(71)
(54)

(51) B60T 7/20
(2006.01)
B60T 13/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 03 03054
(22) 2003.09.17.
(71) Zbinden Posieux SA, Posieux (CH)
(72) Tobler, Sebastian, Corpataux (CH)
(54) Vezérlési eljárás utánfutó fékberendezéséhez, valamint ezen
eljárás szerint mûködõ fékberendezés
(30) 02405811.7 2002.09.18. EP
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya vezérlési eljárás egy utánfutó jármûre (1) felszerelt fékberendezéshez (7), amely utánfutó jármû (1) egy összekapcsoló
szerkezeten (3) keresztül egy vontató jármûvel (2) van összekötve, ahol
maga a vontató jármû (2) is fel van szerelve egy fékberendezéssel (8),
amely eljárásnál a vontató jármû (2) fékezése során mérik az összekapcsoló szerkezetben (3) kiváltott erõ intenzitását, legalább egy megadott
pillanatban, majd összehasonlítják a megadott pillanatban mért kiváltott
erõ intenzitását egy elõzetesen meghatározott elõírt értékkel (10), és
amikor a mért kiváltott erõ intenzitása és az elõírt érték (10) közötti különbség nagyobb egy elõre meghatározott megengedett küszöbértéknél,
akkor utasítást adnak az utánfutó jármû (1) fékezõszerveinek (71) mûködtetésére ezen utánfutó jármû (1) fékezésének befolyásolásához, és
megismételik a fékezési folyamat fentebb említett mérési, összehasonlítási és vezérlési lépéseit, amíg a mért kiváltott erõ intenzitása és az elõírt
érték (10) közötti különbség kisebb nem lesz, mint az elõre meghatározott, megengedett küszöbérték.
A találmány lényege az, hogy ezen eljárás során
– figyelik és érzékelik azt a pillanatot, amelytõl kezdve a vontató
jármû (2) és az utánfutó jármû (1) már képes gördülni, majd ettõl a pillanattól kezdve,
– legalább szakaszos módon, mérik az összekapcsoló szerkezetben
(3) kiváltott erõ intenzitását, és
– egy elõre meghatározott idõtartamú mérési periódusra kiszámítják a kiváltott erõ intenzitásának átlagértékét és eltárolják ezt az átlagértéket,
– legalább az egyes átlagértékek eltárolásának a végén megismételik a mérésnek, egy új átlagérték kiszámításának, majd ezen új átlagérték elõzetesen eltárolt átlagértéket felváltó eltárolásának a lépéseit,
– ahhoz, hogy utasítást adjanak az utánfutó jármû (1) fékezõszerveinek (71) mûködtetésére bármely, egy átlagérték kiszámítását követõ
kiválasztott pillanatban, elõírt értéknek (10) veszik a kiváltott erõ intenzitásának azt az átlagértékét, amelyet a fékezés vezérléséhez kiválasztott pillanatot megelõzõ mérési periódusra számítottak ki.
A találmány tárgyát képezi emellett egy fékberendezés (7) is utánfutó jármûhöz (1), amely fékberendezés (7) egy, a találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas vezérlõegységet (73) tartalmaz.

1. ábra

1. ábra

(51) B60T 11/04
(2006.01)
F16D 65/16
(2006.01)
F16D 65/18
(2006.01)
(13) A1
(21) P 03 03654
(22) 2003.11.05.
(71) Haldex Brake Corporation, Kansas City, Missouri (US)
(72) Fischer, Albert D., Kansas City, Missouri (US)
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(54) Eljárás és berendezés fékrendszer alkotóelemeinek pozicionálására
(30) 10/288,122 2002.11.05. US
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés fékrendszer alkotóelemeinek pozicionálására. A fékrendszer tartalmaz egy tolórudat (40), egy a
tolórúdhoz (40) kapcsolt gömbcsapot (44) és egy erõátviteli tagot, amely
a tolórúd (40) és a gömbcsap (44) között van elhelyezve. Az erõátviteli
tag tulajdonsága, hogy egyrészt folyóképes, másrészt megszilárdul. Így
az erõátviteli tag folyóképes, mikor a tolórúd (40) és a gömbcsap (44)
közé helyezik, és egy bizonyos idõ eltelte után az erõátviteli tag megszilárdul.

(51) B65D 23/10
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 01101
(22) 2004.03.26.
(71) Nestlé Waters Management & Technology,
Issy-les-Moulineaux (FR)
(72) Denis, Gérard, Reims (FR);
Contal, Alain, Epinal (FR);
Durand, Cyrille, Vittel (FR)
(54) Vékony falú tartály termék számára
(30) 03008634.2 2003.04.15. EP
(86) PCT/EP 04/03194
(87) WO 04/092029
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya tartály, amelynek van egy fal vagy falak által
képezett, nagyobb S1 átmérõjû teste (1) és legalább egy S2 átmérõjû
nyaka (2). A tartály félkristályos PET-bõl készül, amelynek falvastagsága kisebb, mint 100 mm, alapvetõen a test közepén, és komplex, háromdimenziós alakkal rendelkezik, amelyet könnyû megfogni, és ennek a
résznek az átmérõje S3.
A találmány tárgya továbbá olyan kiszerelés, amely a találmány
szerinti tartályt, a tartályban lévõ terméket és a tartály lezárására szolgáló záróelemet tartalmazza.

2. ábra

(51) B65D 19/40
(2006.01)
B65D 25/24
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 01036
(22) 2001.11.13.
(71) Inter IKEA Systems B.V., Delft (NL)
(72) Dickner, Allan, Älmhult (SE)
(54) Rakodóelem
(30) PA 200001694
2000.11.13. DK
(86) PCT/IB 01/02748
(87) WO 02/038471
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány szerinti rakodóelem (1) L keresztmetszetû és rögzítõszalaggal vagy burkolófóliával lábként erõsíthetõ – egy másik hasonló
rakodóelemmel együtt – ládák vagy dobozok párhuzamos alsó éleire. Az
L keresztmetszetet alkotó egyik gerincen (2) a láda vagy doboz teherhordó oldalával érintkezõ felülettel ellenkezõ oldalon legalább két domborított láb (7’, 7”, 7”’) van kialakítva, ahol a találmány szerint a domborított lábak (7’, 7”, 7”’) egy sorban vannak elrendezve és a két szélsõ domborított láb (7’, 7”’) közötti a távolság (a) kisebb, mint a rakodóelem (1)
teljes hosszúságának (I) fele, vagy egyenlõ azzal, szélességük (b) pedig
kisebb, mint a gerinc (2) szélességének a fele, vagy egyenlõ azzal, továbbá a domborított lábak (7’, 7”, 7”’) az adott gerincnek (2) a másik gerinccel (6) alkotott éle (4) mentén úgy vannak elhelyezve, hogy közöttük az
emelõvilla elfér.

1. ábra

1. ábra
(51) B65G 7/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00713
(22) 2004.04.01.
(71) Compagnie Francaise Eiffel Construction Metallique,
Colombes (FR)
(72) Buonomo, Marc, Wissembourg (FR)
(54) Berendezés nehéz terhek továbbítására
(30) 0304145
2003.04.03. FR
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egy berendezés nehéz teher legalább egy vízszintes
összetevõ irányában történõ elmozdítására, amelynek legalább egy mûködtetõegysége (3) van, amelynek egy, a terhet alátámasztó, vízszintes
irányban elmozdíthatatlan tartója (10) van, egy, a tartóhoz képest vízszintesen és függõlegesen váltakozva elcsúszó, elsõ mozgó egysége van,
egy, az elsõ mozgó egység által tartott, és az elsõ mozgó egységhez képest váltakozva, a teher mozgatásával lényegében párhuzamosan elcsúszó második mozgó egysége van, az elsõ és második mozgó egység elcsúsztatását az egymást követõ fázisoknak megfelelõen vezérlõ eszközei vannak, amely vezérlésnek egy elsõ fázisa van, amelyben az elsõ
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mozgó egység egy felfelé irányuló csúsztató löketet hoz létre és megemeli a második mozgó egységet, amelyet vízszintes irányban lényegében mozdulatlan állapotban tart, és amely maga emeli fel a terhet a tartóról (10), egy második fázisa van, amelyben az elsõ mozgó egység az általa tartott teherrel együtt lényegében mozdulatlan állapotban marad, a
teher kívánt mozgatása irányában egy csúsztató löketet hajt végre, egy
harmadik fázisa van, amelyben az elsõ mozgó egység egy lefelé irányuló
csúsztató löketet hajt végre, és lesüllyeszti a második mozgó egységet,
amely vízszintes irányban lényegében mozdulatlan marad, és a terhet lesüllyesztve azt a tartóra (10) felfekteti, és egy negyedik fázisa van,
amelyben az elsõ mozgó egység lényegében mozdulatlan marad, és csak
a második mozgó egység végez a teher kívánt mozgatásával ellentétes
irányában egy csúsztató löketet.

1. ábra
C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
(51) C07D 211/06 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61P 25/28
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01526
(22) 2004.07.29.
(71) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(72) dr. Keserû György 18%, Telki (HU);
Vágó István 18%, Budapest (HU);
dr. Farkas Sándor 13%, Budapest (HU);
Horváth Csilla 13%, Budapest (HU);
Bielik Attila 8%, Budapest (HU);
Borza István 8%, Budapest (HU);
Wéber Csaba 8%, Budapest (HU);
Kolok Sándor 7%, Budapest (HU);
dr. Nagy József 7%, Budapest (HU)
(54) Ariloxi-ecetsavamid-származékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(74) Kõszegi Béla, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest
(57) A találmány tárgyát az (I) általános képletû új ariloxi-ecetsavamidszármazékok,

(I)
– ahol
R1 és R2 jelentése azonos vagy különbözõ, és hidrogénatom, vagy
egy adott esetben halogén atommal tetszõlegesen szubsztituált
C1-C4 alkanoilamido-csoport, vagy
C1-C4 alkil-szulfonilamido-csoport, vagy
N’-(C1-C4 alkil)-ureido-csoport, vagy
C1-C6 alkoxikarbonil-amido-csoport, vagy
di-(C1-C4 alkil)-amino-csoport lehet
azzal a kikötéssel, hogy csak az egyik lehet hidrogénatom, vagy
R1 és R2 együtt egy olyan -NH-CO-NH-, -NH-N=CH- vagy
-NH-CO-O- láncot képez, amely a fenilcsoport két szomszédos
szénatomjához kapcsolódik,

R3 és R4 jelentése azonos vagy különbözd fenilcsoporttal szubsztituált C1 -C4 alkilcsoport lehet, vagy
R3 és R4 együtt egy olyan C 4-C6 alkilén láncot képez, amelyben tetszõleges helyen nitrogénatom valamint C-C kettõs kötés lehet, és
amely C4 -C6 alkilén lánc, adott esetben szubsztituált –
és ezen vegyületek szerves és szervetlen savakkal vagy bázisokkal képzett sói, valamint szolvátjai, képezik.
Az (I) általános képletû új ariloxi-ecetsavamid-származékok
NMDA receptor antagonista hatású anyagok, vagy azok elõállítása során használt intermedierek, melyek elsõdlegesen az NMDA receptorok
ifenprodil kötõhelyére kötõdnek.
A találmányhoz tartoznak továbbá azok a gyógyászati készítmények, amelyek aktív hatóanyagai az (I) általános képletû új ariloxiecetsavamid származékok, vagy azok antipódjai vagy racemátjai, vagy
sói és ezen vegyületek és gyógyászati készítmények elõállítására szolgáló eljárások is.
(51) C07D 279/02 (2006.01)
A61K 31/54
(2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
(13) A2
(21) P 06 00065
(22) 2001.12.21.
(71) Les Laboratoires Servier, Courbevoie Cédex (FR); Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM),
Paris Cedex 13 (FR)
(72) Madelmont, Jean-Claude, Romagnat (FR);
Giraud, Isabelle, Dourdan (FR);
Vidal, Aurélien, Ceyrat (FR);
Mounetou, Emmanuelle, Clermont-Ferrand (FR);
Rapp, Maryse, Veyre-Monton (FR);
Maurizis, Jean-Claude, Pérignat-les-Sarliéve (FR);
Renard, Pierre, Le Chesnay (FR);
Caignard, Daniel-Henri, Le Pecq (FR);
Bizot-Espiard, Jean-Guy, Paris (FR)
(54) Új 1,1-dioxo-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxamid vegyületek,
eljárás a vegyületek elõállítására és a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(30) 00/16739 2000.12.21. FR
(86) PCT/FR 01/04135
(87) WO 02/50049
(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya új 1,1-dioxo-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxamid vegyületek, amelyek (I) általános képletében
— jelentése vegyértékvonal vagy kettõs kötés;
R1 jelentése hidrogénatom vagy hidroxil-, alkoxi-, acil-oxi-, alkilszulfonil-oxi-, aril-szulfonil-oxi- vagy aril-alkoxi-csoport;
R2 jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport;
R3 és R4 lehet azonos vagy különbözõ és jelentésük hidrogén vagy halogénatom, alkil-, hidroxil- vagy alkoxicsoport;
Ak jelentése alkilénlánc;
R5, R6 és R7 azonos vagy különbözõ és jelentésük alkilcsoport vagy R5 ,
R6 és R 7 az õket hordozó nitrogénatommal együtt telített vagy telítetlen, nitrogéntartalmú heterociklust képeznek;
X jelentése halogénatom,
és a vegyület optikai izomerjei, ha ezek léteznek.
A találmány kiterjed a vegyületek elõállítására és a vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítményekre, és alkalmazásukra a porc betegségeinek kezelésére.
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(51) C07D 413/12 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61P 25/30
(2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
A61P 31/18
(2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
(13) A2
(21) P 04 01522
(22) 2004.07.29.
(71) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(72) Borza István 40%, Budapest (HU);
Horváth Csilla 18%, Budapest (HU);
dr. Farkas Sándor 14%, Budapest (HU);
dr. Gyertyán István 8%, Budapest (HU);
dr. Nagy József 6%, Budapest (HU);
Kolok Sándor 5%, Budapest (HU);
dr. Galgóczy Kornél 5%, Budapest (HU);
dr. Sághy Katalin 4%, Budapest (HU)
(54) Új 4-benzilidén-piperidin-származékok, az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(74) Kõszegi Béla, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest
(57) A találmány tárgyát az (I) általános képletû új 4-benzilidén-piperidin-származékok

(I)
– ahol
X és Y jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom,
hidroxil-, ciano-, nitro-, vagy amino-csoport, adott esetben egy
vagy több halogénatommal tetszõlegesen szubsztituált C1–C 4 alkil-amino-, arilamino-, aralkilamino-, C1–C 4 alkilszulfonamido-,
C1–C4 alkanoilamido-, vagy arilszulfonamido-csoport, vagy C1–
C4 alkilszulfoniloxi-, karboxil-, trifluormetil-, trifluormetoxi-csoport, vagy egy C1–C4 alkil-SO2-NH-CH2-, NH2-(CH 2)1–4-SO2 NH-, NH2-(CH 2)1–4-(CO)-NH-, szulfamoil- [NH 2-SO2-], formil
[-CHO], amino-metil- [-CH2 -NH2], hidroximetil-, C1–C 4 alkil-,
C1–C4 alkoximetil-, halogénmetil-, tetrazolil-csoport, vagy C1–C4
alkoxi-, C1–C 4 alkoxikarbonil-, C 1–C 6 alkanoiloxi-, fenil- vagy
C1–C4 alkoxicsoport lehet, esetenként amino-csoporttal tetszõlegesen szubsztituálva, vagy
a szomszédos X és Y csoport adott esetben egy vagy több azonos vagy
különbözõ heteroatommal, -CH= és/vagy -CH2- csoporttal együtt
egy tetszõlegesen szubsztituált 4–7 tagú homo- vagy heterociklusos gyûrût képezhet, mely elõnyösen morfolin, pirrol, pirrolidin,
oxo- vagy tioxo-pirrolidin, pirazol, pirazolidin, imidazol, imidazolidin, oxo- vagy tioxo-imidazal vagy imidazolidin, 1,4-oxazin,
oxazol, oxazolidin, oxo- vagy tioxo-oxazolidin, oxo- vagy tioxo-tiazolidin vagy 3-oxo-1,4-oxazin gyûrû lehet,
Z jelentése hidrogén- vagy halogén-atom, nitro-, amino-, C1 –C4 alkil-, C1–C 4 alkoxi-, ciano-, trifluormetil-, trifluormetoxi-csoport –,
valamint ezek optikai antipódjai, racemátjai és sói képezik.
A találmány szerinti (I) általános képletû új 4-benzilidén-piperidin-származékok nagyhatású-és szelektív antagonistái az NMDA receptornak, pontosabban a vegyületek legtöbbje szelektív antagonistája
az NMDA receptor NR2B altípusának.
A találmányhoz tartoznak azok a gyógyászati készítmények, amelyek hatóanyagai az (I) általános képletû új 4-benzilidén-piperedin-származékok, vagy azok antipódja vagy racemátjai vagy sói.
A találmányhoz tartoznak továbbá az (I) általános képletû 4-benzilidén-piperedinszármazékok és a hatóanyagként ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására szolgáló eljárások, valamint
azok a kezelési eljárások is, amelyek során a találmány szerinti (I) általános képletû vegyületek gyógyászatilag hatásos dózisát/dózisait juttatják be a kezelendõ emlõsök – beleértve az embert is – szervezetébe.

(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00891
(22) 2004.04.29.
(71) Szolcsányi János 21%, Pécs (HU);
Kéri György 15%, Budapest (HU);
Wáczek Frigyes 15%, Budapest (HU);
dr. Õrfi László 15%, Budapest (HU);
dr. Pintér Erika 11%, Pécs (HU);
dr. Helyes Zsuzsanna 8%, Pécs (HU);
dr. Szûts Tamás 8%, Budapest (HU);
dr. Németh József 7%, Pécs (HU)
(72) Szolcsányi János 21%, Pécs (HU);
dr. Õrfi László 15%, Budapest (HU);
Kéri György 15%, Budapest (HU);
Wáczek Frigyes 15%, Budapest (HU);
dr. Pintér Erika 11%, Pécs (HU);
dr. Helyes Zsuzsanna 8%, Pécs (HU);
dr. Németh József 7%, Pécs (HU);
dr. Szûts Tamás 8%, Budapest (HU)
(54) 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok, gyógyászatilag elfogadható sóik, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás a hatóanyag elõállítására
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya az (I) általános képletû új 7H-pirrolo[2,3-d]- pirimidinszármazékok, gyógyászatilag elfogatható sóik, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás a hatóanyag elõállítására.
Az (I) általános képletben
R1 jelentése alkil-, aril-, heteroaril-, aril-(1–4 C-atomos)-alkil-, heteroaril-(1–4 C-atomos)-alkil-, morfolino-(1–4 C-atomos)-alkil-, dialkilamino-(1–4 C-atomos)-alkil-csoport,
R2, R3 jelentése egymástól függetlenül hidrogén, metil-, etil-, propil-,
izopropil-, ciklopropilcsoport vagy R2 és R3 együtt tetrametiléncsoport,
R4 jelentése

vagy

vagy

csoport,
R5 jelentése szubsztituált vagy szubsztituálatlan aromás vagy heteroaromás gyûrû, ahol
R6, R7, R8, R9 jelentése egymástól függetlenül hidrogén-, halogén-,
nitro-, amino-, alkilamino-, dialkilamino-, hidroxi-, metoxi-, etoxi-, izopropoxi-, szulfonilcsoport,
R10 jelenése hidrogén- vagy nitrilcsoport,
R11 jelentése hidrogén, metil-, etil-, propil-, izopropil-, terc-butil-csoport vagy X-hez kapcsolódó tetrametilén gyûrû,

P167

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Szabadalmi bejelentések közzététele
R12 jelentése alkil-, aril-, heteroaril-, aril-(1–4 C-atomos)-alkil-, heteroaril-(1–4 C-atomos)-alkil-, morfolino-(1–4 C-atomos)-alkil-, dialkilamino-(1–4 C-atomos)-alkil-csoport,
X jelentése szén – ha az R11 az X-hez kapcsolodó tetrametilén gyûrû –, nitrogén, metin, metil-metin, etil-metin, propil-metin, izopropil-metin, ciklopropil-metin, tec-butit-metin, fend-metin.

(I)

C08L 95/00
(2006.01)
(13) A1
P 05 01019
(22) 2001.11.29.
Kraton Polymers Research B.V., Amsterdam (NL)
De Jong, Wouter, Amsterdam (NL);
Trommelen, Erik Adrianus Theunis, Amsterdam (NL);
Bodt, Duco, Amsterdam (NL)
(54) Csökkent gélesedési hajlamú bitumenes készítmények
(30) 00310673.9 2000.12.01. EP
00310896.6 2000.12.07. EP
(86) PCT/EP 01/14162
(87) WO 02/44281
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya csökkent gélesedési hajlamú bitumenes készítmény, amely egy (I) bitumenes komponenst, egy (II) blokk-kopolimert,
amely legalább két terminális blokkját tartalmazza egy poli(monovinil
aromás szénhidrogénnek, és legalább egy blokkját egy poli(konjugált
dién)-nek, és adott esetben egy (III) töltõanyagot tartalmaz, ahol a (II)
egy részlegesen hidrogénezett blokk-polimer, amely konjugált diénként
butadiént tartalmaz, ahol a poli(konjugált dién) blokk a részleges hidrogénezés során kevesebb, mint 3 mól% (A) 1,2-dién ismétlõdõ egységet
tartalmaz, és kevesebb, mint 20 mól%, elõnyösen kevesebb, mint 3
mól% (D) etilén ismétlõdõ egységet tartalmaz, a konjugált dién ismétlõdõ egységek összes mennyiségére (mól/mól) számítva.
(51)
(21)
(71)
(72)

(51) C11D 9/04
(2006.01)
A61Q 19/00
(2006.01)
C11D 9/22
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01091
(22) 2002.01.25.
(71) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(72) Nabi, Zeenat F., Cranbury, New Jersey (US);
Riesgraf, Diane, Hillsborough, New Jersey (US);
Soliman, Nadia, East Brunswick, New Jersey (US)
(54) Szilárd készítmény
(30) 09/769,077 2001.01.25. US
(86) PCT/US 02/01998
(87) WO 02/059246
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya szerint szilárd tisztítókészítmény, elõnyösen
darabos szappan, amely az alábbiakat tartalmazza:
a. 1–kb. 90 tömeg% szappant,
b. 0,01–kb. 2,0 tömeg% egy E-vitamin prekurzort, vagy ezek keverékét,
c. az E-vitamin prekurzorának felvitelében hatékony mennyiségû
poliquat kationos felvivõpolimereket, vagy ezeknek keverékét, és
lényegében E-vitamintól mentes.

(51) C12N 15/00
(2006.01)
C12N 5/06
(2006.01)
C12N 5/08
(2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
(13) A2
(21) P 05 01094
(22) 2001.11.06.
(71) Shanghai Second Medical University, Shanghai (CN);
Sheng, Huizhen, Shanghai (CN)
(72) Chen, Ying, Shanghai (CN);
Wang, Kai, Shanghai (CN);
Liu, Ailian, Shanghai (CN);
Sheng, Huizhen, Shanghai (CN)
(54) Testi sejtekbõl származó embrionális õssejtek és azok differenciált utódsejtjei
(86) PCT/CN 01/01536
(87) WO 03/040358
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A jelen találmány tárgyát képezi egy olyan eljárás, amely testi sejtekbõl származó embrionális õssejtek (amelyeket a testi sejtek újraprogramozott sejtmagja kódol), embrionális õssejtszerû sejtek, illetve egyéb
típusú, embrionális eredetû õssejtek elõállítására szolgál, amely eljárás
során sejtmag-átültetést alkalmaznak; továbbá egy olyan eljárás, amely
arra szolgál, hogy az említett õssejteket különféle, differenciált sejttípusok kialakítására késztessék.
E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E01B 21/00
(2006.01)
E01C 9/04
(2006.01)
E01C 9/06
(2006.01)
E01C 23/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01864
(22) 2004.09.17.
(71) Vasútépítõ és Karbantartó Kft., Budapest (HU)
(72) Türk Sándor, Budapest (HU)
(54) Eljárás elõre gyártott vasbeton pályaelemes közúti-vasúti felépítmény pályaszerkezetének a javítására
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány szerinti eljárás során a pályalemezt (1) elõre meghatározott fekszintû, szilárd aljzaton feltámaszkodó helyzetbe juttatják. Az
eljárásnak az a lényege, hogy a megsüllyedt pályalemezben (1) ebben az
állapotában a helyszínen átmenõ injektáló lyuka(ka)t (9) készítenek.
Emelõszerkezet segítségével a megsüllyedt pályalemezt (1) elõre meghatározott fekszintû helyzetébe emelik. A felemelt pályalemez (1) alatti
üreget az injektálólyuk(ak)on (8) át injektált utószilárduló, ágyazó
anyaggal töltik ki. A pályalemezt (1) az utószilárduló ágyazó anyag elõre meghatározott mértékû megszilárdulásáig felemelt helyzetében tartják. Ezt követõen az emelõszerkezet és a megszilárdult utószilárduló
ágyazó anyaggal stabilizált helyzetû pályalemez (1) közötti kapcsolatot
megszüntetik.

4. ábra

(51) E03D 1/20
(2006.01)
E03D 5/094
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01680
(22) 2004.08.16.
(71) (72) Ludas Ferenc, Tata (HU)
(54) Úszó nélküli egyszelepes WC-öblítõ tartály
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(57) A WC-öblítõ tartály úszó nélküli, egy befolyószelepes (4), kifolyószelepet nem tartalmaz.
A külsõ tartály (1) belsejében van két központi tengelyre (3) felfüggesztve egy belsõ, félkör alakú vízgyûjtõ tartály (2). A tartály baloldali kivágásából (14) adódóan vízfeltöltéskor a tartály (2) jobboldala
nyomást gyakorol a tartály (2) baloldali részének tetejére, ami a nyomás által elzárja a befolyószelepet (4). Öblítéskor a tartályt (2) a lehúzózsinór (9) segítségével baloldali irányba 80°-kal elfordítják. A kiáramló víz a lefolyócsövön (15) távozik, de a belsõ vízgyûjtõ tartály (2)
úgy van kiképezve, hogy a víz 10%-a a tartályban marad az ott elhelyezett vízfogóborda (10) által és ez megakadályozza a visszacsapódást.
Ezután a befolyószelep (4) ismét feltölti a belsõ tartályt (2) vízzel.

1. ábra

(51) E03F 3/04
(2006.01)
E03F 3/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02373
(22) 2004.11.15.
(71) (72) dr. Erdõs Elemér 85%, Érd (HU);
Erdõs Dániel 15%, Budapest (HU)
(54) Eljárás talajfelszín alatti vonalas létesítmények kitakarásmentes felújítására és szerkezeti elrendezés az eljárás megvalósítására
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás talajfelszín alatti vonalas létesítmények
kitakarásmentes felújítására, fõleg avult állapotú csatornák, úgynevezett
inverziós technikával történõ kibélelésére, amelynél a csatornának aknáik közötti meghibásodott szakaszait azok teljes hosszúságában vagy
adott esetben az aknaközöknek csupán egy részén belülrõl fölhordott
utószilárduló anyagú karmantyúval, pl. bélelõtömlõvel látják el, ennek
során
– a meghibásodott és ezért bélelendõ csatornaszakasz hibahelyeit
a hibák elhelyezkedésének és kiterjedésének megállapításával föltérképezik,
– a bélelendõ csatornaszakaszt átjárhatóvá és így
– belsõ palástfelületét hozzáférhetõvé teszik,
– szükség esetén meg is tisztítják, ezután
– a bélelendõ csatornaszakasz belsõ palásfelülete mentén karmantyúként bélelõtömlõt helyeznek el,
– bélelõtömlõként impregnáló anyaggal, célszerûen mûgyantával
átitatott flexibilis hurkát alkalmaznak, amelynek
– a beépítés elõtti állapotában külsõ oldalán hordozóréteget, pl.
mûanyag fóliát, az ezzel ellentétes belsõ oldalán tapadóréteget alakítanak ki,
– a bélelõtömlõt annak kifordítására alkalmas bilinccsel látják el, és
– a bélelendõ csatornaszakaszhoz, célszerûen a bélelendõ csatornaszakaszt határoló aknák valamelyikénél lévõ torkolatához csatlakoztatják, ezt követõen
– a bélelõtömlõ belsõ terét nyomóközeg, pl. levegõ vagy víz bejuttatásával nyomás alá helyezik, miáltal

– a bélelõtömlõt hordozó rétegének a bélelendõ csatornaszakasz
áramlási tere felé nézõ oldalára, míg az impregnáló anyaggal átitatott
tapadó rétegét a bélelendõ csatornaszakasz belsõ palástfelülete felé kifordítják, és
– ugyanezen nyomás segítségével az impregnáló anyaggal átitatott
tapadóréteget a belsõ palástfelületre rászorítják,
– a szorító nyomást pedig az impregnáló anyagul szolgáló mûgyanta kötésideje alatt fenntartják.
Jellegzetessége, hogy
– a bélelõtömlõ (4) kifordításához a bélelendõ csatornaszakasz
(32) hosszméretét elõnyösen csekély mértékben meghaladó hosszirányú kalibráló csövet (1) használnak,
– a bélelõtömlõt (4) összelapított állapotban a kalibráló csõbe (1)
behelyezik,
– a kalibráló csõnek (1) a bélelendõ csatornaszakasz (32) felé nézõ
elülsõ végére (la) toldótag (S) közbeiktatásával a bélelõtömlõt (4) fölszerelik,
– miközben a toldótagot (5) mind a kalibráló csõvel (1), mind a bélelõtömlõvel (4) összeerõsítik,
– az összelapítás közben a bélelõtömlõ (4) hordozó rétegét (4a) a
kalibráló csõ (1) belsõ tere (lc) és a toldótag (5) belsõ tere (5c) felé nézõ
helyzetben, míg az impregnáló anyaggal átitatott tapadó rétegét (4b) az
összelapított belsõ oldalán tartják,
– a kalibráló csõnek (1) a bélelendõ csatornaszakasztól (32) távolabbik hátulsó végét (lb) záródugóval (6) látják el, ezt követõen
– a kalibráló csõnek (1) a belsõ terébe (lc) és/vagy a toldótagnak
(5) a belsõ terébe (5c) nyomóközeget juttatnak,
– miáltal a bélelõtömlõt (4) eredeti helyzetébõl fokozatosan kifordítják, és így
– a bélelõtömlõvel (4) a bélelendõ csatornaszakasz (32) teljes
hossza mentén a bélelendõ csatornaszakasz (32) belsõ palástfelületét
(32c) kitámasztják,
– miközben a bélelõtömlõt (4) a bélelendõ csatornaszakaszban
(32) a nyomóközeg által történõ elõrehaladását szolgáló nyomásnak ellene tartó erõvel hátrahorgonyozzák, és így
– a bélelõtömlõt (4) állandóan megfeszített állapotban tartva, a bélelendõ csatornaszakaszon (32) való végighaladása közben fokozatosan utánaengedik.
A találmány része továbbá a szerkezeti elrendezés talajfelszín alatti vonalas létesítmények kitakarásmentes felújítására, fõleg avult állapotú csatornák úgynevezett inverziós technikával történõ kibélelésére,
amelynél
– a felújítandó csatorna aknái közötti meghibásodott csatornaszakaszok azok teljes hossza vagy azoknak egy része mentén a hibahelyek
belülrõl fölhordott utószilárduló karmantyúval vannak ellátva,
– az utószilárduló karmantyút a meghibásodott csatornaszakasz
belsõ palástfelületéhez illeszkedõ bélelõtömlõ alkotja,
– a bélelõtömlõ hordozórétegbõl és a bélelendõ csatornaszakasz
belsõ palástfelületéhez hozzákötõdõ tapadórétegbõl van összeállítva,
– a bélelõtömlõ a bélelendõ csatornaszakaszba bejuttatott kezdeti
állapotában annak hordozórétege a bélelendõ csatorna szakasz belsõ
palástfelülete felé néz, beépítési helyzetének eléréséhez viszont a kezdeti állapotához képest ki van fordítva, miáltal
– a felújított állapotban a hordozóréteg a bélelendõ csatornaszakasz áramlási tere felé néz, míg tapadórétege belülrõl alkalmazott nyomóerõ segítségével a bélelendõ csatornaszakasz belsõ palástfelületére
van rászorítva,
– a tapadóréteg pedig célszerûen szálerõsítéssel ellátott mûgyanta,
amely a bélelendõ csatornaszakasz belsõ palástfelületéhez hozzászorított állapotában van kikeményítve.
Jellegzetessége, hogy az általában két akna (2) között elhelyezkedõ, meghibásodott és ezért bélelendõ csatornaszakaszt (32) közrefogó
aknák (2) egyikénél a bélelõtömlõt (4) kezdeti „befordított“ állapotában magába foglaló kalibráló csõ (1) van elhelyezve, a kalibráló csõ (1)
toldótagban (5) folytatódik, a toldótagnak (5) a bélelendõ csatornaszakasz (32) felé nézõ elülsõ végére (5a) a bélelõtömlõ (4) van rászerelve,
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míg az ezzel ellentett hátulsó vége (5b) a kalibráló csõnek (1) a bélelendõ csatornaszakasz (32) felé nézõ végéhez (la) csatlakozik, a kalibráló
csõnek (1) az ezzel ellentett hátulsó vége (lb) tömített záró dugóval (6)
rendelkezik, a zárdugón (6) a bélelõ csõ (4) végének (4b) megfogására,
ezáltal a bélelõ csõnek (4) a bélelendõ csatornaszakaszba (32) történõ
befelé haladás közbeni utánaengedésére és megfeszítésére alkalmas ellentartó kötél (12) van átvezetve, a toldótag (5) a nyomóközegnek saját
belsõ terébe (5c) történõ bejuttatására alkalmas elülsõ töltõcsonkkal
(7a) és/vagy a záró dugó (6) ugyancsak a nyomóközegnek a kalibráló
csõ (1) belsõ terébe (lc), valamint a hozzá csatlakozó toldótag (5) belsõ
terébe (Sc) történõ bejuttatására alkalmas legalább egy darab hátulsó
töltõcsonkkal (7b) van ellátva.

(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya kapcsolható szabadonfutó szorítótestekkel,
amelyek mint gördülõtestek vannak kialakítva és egy tartó és a tartót körülvevõ szorítógyûrû szorítórámpája között vannak elrendezve és rugók
révén a tartó kerületi irányában a szorítórámpára vannak rányomva.
A találmány lényege, hogy a kapcsolóelem egy energiával egy
vagy több helyzetbe célzottan mozgathatóan van kialakítva úgy, hogy
egy erõ- és nyomatékátvitel súrlódó-záró továbbítás révén, egy hajtótagról egy vagy több közbensõ elem, például gördülõtest vagy formadarab révén egy hajtott testhez történik, vagy egy súrlódásszegény
vagy súrlódásmentes szabadonfutás van a hajtótag és a hajtott tag között.

2. ábra
F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(51) F03B 17/04
(2006.01)
F03G 7/10
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01820
(22) 2004.09.07.
(71) (72) Polgár Mihály, Törökszentmiklós (HU)
(54) Gravitációs hajtómû
(57) Korong, illetve dob alakú tartályban (3) folyadék van. A tartályban
(3) gravitációs súlyok (A), ezekkel mûködtetett, ezekkel összekapcsolt
légzsákok és fõtengely van. A dob alakú tartály (3) belsejében a gravitációs erõegyensúly felborul és ezáltal a fõtengely forgásra van kényszerítve.

1. ábra
(51) F16H 3/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01516
(22) 2004.07.28.
(71) Novospektrum Kft. 30%, Gyál (HU);
Kiscsák Róbert 70%, Gyál (HU)
(72) Kiscsák Róbert, Gyál (HU)
(54) Szögmerev csomóponti kapcsolóegység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya szögmerev csomóponti kapcsolóegység, amely
házat, a házban elforgathatóan elhelyezett csigakereket és a csigakerékkel hajtásátadó kapcsolatban álló csigát tartalmaz, a csigának legalább
egy darab energiabevezetésre alkalmas csatlakozó tagja van, a csigakerék pedig, egy vagy több mozgásátadó külsõ kapcsolóidommal rendelkezik.
A megoldás jellegzetessége, hogy a csigának (10) a csigakerék
(20) mellett a csigával (10) ugyancsak hajtásátadó kapcsolatban álló
legalább egy kiegészítõ csigakereke (30) van, ahol a csiga (10) fõtengelye (11) a csigakerék (20) hossztengelye (21) és a kiegészítõ csigakerék
(30) hossztengelye (31) közé esik, továbbá a kiegészítõ csigakerék (30)
egy vagy több összekötõ szervvel (33, 34) van ellátva.

1. ábra

F16D 41/08
(2006.01)
P 05 00713
Schaeffler KG, Herzogenaurach (DE)
Stark, Johann, Höchstadt (DE);
Schuh, Jörg, Emskirchen (DE)
(54) Kapcsolható szabadonfutó
(30) 102004037199.7 2004.07.30. DE
(51)
(21)
(71)
(72)

(13) A2
(22) 2005.07.22.

2. ábra
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(51) F16H 7/12
(2006.01)
F16H 7/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00025
(22) 2002.11.01.
(71) The Gates Corporation, Denver, Colorado (US)
(72) Serkh, Alexander, Troy, Michigan (US);
Ali, Imtiaz, Rochester Hills, Michigan (US)
(54) Hajtómûvet/generátort tartalmazó csillapított járulékos hajtómûrendszer
(30) 60/336,364 2001.11.01. US
(86) PCT/US 02/35259
(87) WO 03/038309
(74) dr. Bokor Tamás, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya belsõ égésû motor, mely forgattyús tengellyel,
tartozékkal, hajtómûvel/generátorral és szíjhajtómûrendszerrel rendelkezik. A szíjhajtómûrendszer forgattyútengely szíjtárcsát, kiegészítõ
tárcsát, hajtómû/generátor szíjtárcsát, szíjfeszítõt (26), feszítõtárcsát
(28) és erõátviteli szíjat tartalmaz. Az erõátviteli szíjat a forgattyús tengely szíjtárcsa, a kiegészítõ tárcsa, a hajtómû/generátor szíjtárcsa és a feszítõtárcsa (28) feszíti. A feszítõtárcsa (28) a szíjnak a beindítási laza
ágú szakaszához csatlakozik. A találmány értelmében a szíjfeszítõ (26)
olyan irányban aszimmetrikusan elõfeszített, hogy az erõátviteli szíjra
húzófeszültség hasson.
A találmány tárgya még eljárás olyan szíjhajtómûrendszer megfeszítésére, ami forgattyús tengely szíjtárcsát, kiegészítõ tárcsát, hajtómû/generátor szíjtárcsát, szíjfeszítõt (26), feszítõtárcsát (28) és erõátviteli szíjat tartalmaz, továbbá amely erõátviteli szíjat a forgattyús tengely szíjtárcsa, a kiegészítõ tárcsa, a hajtómû/generátor szíjtárcsa és a
feszítõtárcsa (28) feszít. A feszítõtárcsa (28) a szíjnak a beindítási laza
ágú szakaszához csatlakozik. A találmány értelmében a feszítõtárcsát
(28) a beindítási laza ágú szakaszon elsõ elõfeszítési szintre feszítik,
amikor a feszítõtárcsa (28) a szíjfeszítés irányába mozdul el, és a feszítõtárcsát (28) a beindítási laza ágú szakaszon második elõfeszítési
szintre feszítik, amikor a feszítõtárcsa (28) a szíjlazítás irányába mozdul el.
A találmány tárgya még a belsõ égésû motorban használható szíjfeszítõ rendszer is.

fogaskerék kúposan kúpkeréken legördül, a kerületükhöz L csuklóval
összekötött két kis fogaskerék kapcsolódik, s ezek „legördülnek” rajtuk
(összeforognak velük). A nagy fogaskerekekrõl kardántengely, illetve
L csukló viszi tovább a fordulatot egy közös kihajtó L csuklóra, amely
visszafelé ellen feszíti õket. Az áttétel állítását a behajtótengelyben,
axiálisan eltolható tolólap végzi.

1. ábra
(51) F16H 47/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01559
(22) 2004.08.09.
(71) (72) Vesztróci Attila, Debrecen (HU)
(54) Differenciál elven mûködõ, fékezéses tengelykapcsoló
(57) Egy ütésmentesen ható automatikus tengelykapcsoló gépi erõátvitel céljára, amely egy bolygókerekes, egy hajtó (1) és két hajtott tengellyel (4,5) rendelkezõ differenciálmûbõl (2), és annak egyik hajtott
tengelyére (5) szerelt fékbõl (6) áll, és amelynek másik hajtott tengelye
(4) a hajtóerõ továbbítására szolgál a meghajtandó részekhez. Amennyiben a hajtótengelyt (1) egy külsõ erõforrás forgatja, a fék (6) kioldott állapotában az azzal megegyezõ oldali hajtott tengely (5) szabadon forog,
így a másik hajtott tengelyen (4) keresztül nem történik erõátadás, de a
fék (6) alkalmazásával a lefékezett hajtott tengely (5) forgása lecsökkenthetõ a megállásig, ami a differenciál elv alapján a másik hajtott tengelyt (4) egyenlõ mértékben forgásra kényszeríti, ami által az erõátvitel
ezen hajtott tengelyen (4) keresztül létrejön.

1. ábra

1. ábra
(51) F16H 15/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01556
(22) 2004.08.06.
(71) (72) Lantos István, Miskolc (HU)
(54) Fokozat nélküli sebességváltó hajtómû
(57) A találmány folyamatosan állítható fokozatnélküli sebességváltó
hajtómû, mely lehetõvé teszi, hogy a megcsúszás veszélye nélkül, állandó behajtó fordulatszám mellett a kihajtás fordulatszámát folyamatosan
változtassuk.
A be- és kihajtás egytengelyû. A behajtás a behajtótengellyel és a
rajta lévõ csúszó vezetékkel történik. A két egyforma nagyságú, nagy

(51) F16K 31/04
(2006.01)
H02K 7/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01789
(22) 2004.09.01.
(71) Thales Nanotechnológiai Rt., Budapest (HU)
(72) dr. Darvas Ferenc 10%, Budapest (HU);
Gödörházy Lajos 20%, Érd (HU);
Karancsi Tamás 10%, Budapest (HU);
Szalay Dániel 20%, Budapest (HU);
Boncz Ferenc 40%, Budapest (HU)
(54) Villamos vezérlésû, precíziós, laboratóriumi nyomásszabályozó szelep
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány szerinti elektronikusan vezérelt nyomásszabályozó
szelep szelepfejének (1) szeleptestében (3) szelepkamra (102) van kialakítva, ennek belsõ terébe bemenõ és kimenõ csatorna (104, 106) torkollik. A szelep tartalmaz továbbá, a szelepkamrát (102) határoló membránt
(2), a membránnak (2) a szelepkamrával (102) átellenes oldalát terhelõ,
a terhelés irányában elmozdítható nyomórudat (4), a nyomórúddal (4)
összeköttetésben álló, középtengellyel rendelkezõ, rugalmas tagot és a
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nyomórudat (4) a rugalmas tag közbeiktatásán keresztül elmozdító,
elektronikusan vezérelt motort (I1). A rugalmas tag forgatórugó (7),
amelynek középtengelye a nyomórúd (4) elmozdulási irányával szöget
zár be, és az erõhatást a középtengelyhez viszonyítva érintõirányban fejti ki A motor (11) a forgatórugóra (7) szintén érintõirányú erõt fejt ki. A
forgatórugó (7) és a nyomórúd (4) egymással erõátviteli tagon (108) át
van összekapcsolva. A nyomórúd (4) az elmozdulási irányban oly módon van megvezetve, hogy az elmozdulás során tengelye adott szögtartományon belül változó szöghelyzetet vehet fel.

(51) F21V 7/00
(2006.01)
G02B 5/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01972
(22) 2004.09.30.
(71) (72) Erbeszkorn Lajos, Budapest (HU)
(54) Lámpatest speciális tükörrel, szegmentükörrel
(57) A találmány – a fényforrás teljesítményétõl függõen – felületek és
utak, területek közel egyenletes megvilágítására alkalmas lámpatestek
kialakítására ad lehetõséget azáltal, hogy speciális tükröt vagy speciális
szegmenstükröt alkalmaz irányító tükörfelületként, amelynek profilja(i)
hatványfüggvény-spirálissal, (spirálisokkal) írható(k) le. A tükörrendszer másik eleme egy megszokott reflexiós tükör (például gömbtükör),
amely a fényforrás egyik térfélbe sugárzott fényteljesítményét visszafordítja a spirális irányító tükör koordináta-rendszerének pólusába, ahol
a fényforrás foglal helyet.
A spirális tükör a kibocsátott fénysugarakat keresztezi. Így azok
keskeny fénynyalábként lépnek ki a burán keresztül a lámpatestbõl és
távoli területeket is egyenletesen bevilágítanak kápráztatás nélkül.
A lámpatestek kis oszlopmagasságot igényelnek, ezért könnyen
karbantarthatók, nem rontják a városképet, a fasorban a lombkorona alá
világítanak.

1. ábra
(51) F16L 59/02
(2006.01)
F16L 59/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02111
(22) 2004.10.18.
(71) (72) Debreczeni András, Gyál (HU)
(54) Védõburkolat föld feletti csõvezetékek szigetelésének védelmére, és eljárás a védõburkolat elõállítására
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya védõburkolat (1) föld feletti csõvezetékek (2)
szigetelésének (3) védelmére, amely legalább egy réteg mûanyag lemezbõl, és a mûanyag lemez egyik felületéhez, adott esetben ragasztóanyaggal erõsített védõrétegbõl (6) áll. Ragasztóanyag alkalmazása esetén a
ragasztóanyag mûanyag-olvadék. Más esetben a védõréteg (6) a mûanyag lemezre, a mûanyag lemez gyártását követõen azonnal – még a
mûanyag lemez forró állapotában – van hozzá kasírozva. A védõréteg
(6) alumíniumfólia. A védõburkolat (1) alkalmazása során a csõvezeték
(2) köré van hajlítva és önmagához rögzítõelemmel/elemekkel (7) van
rögzítve. A csõvezeték (2) körül folytatólagosan elhelyezett védõburkolatok (1) a szomszédos védõburkolatokhoz (1) abronccsal vannak kapcsolva.
A találmány tárgya továbbá, eljárás védõburkolat elõállítására föld
feletti csõvezetékek szigetelésének védelmére, amelynek során hajlékony mûanyag lemezen extrudálással védõréteget alakítanak ki. Az eljárás során a mûanyag lemezre védõrétegként alumíniumfóliát helyeznek és az egyek eljárási lépés szerint, az alumíniumfólia és a mûanyag
lemez közé mûanyag-olvadékot juttatnak. A másik eljárási lépés szerint a mûanyag lemez gyártását követõen azonnal – még a mûanyag lemez forró állapotában – helyezik az alumíniumfóliát a mûanyag lemezre. E két eljárási lépés alatt az alumíniumfóliát elektromos ívkisülés segítségével létrehozott ózonhatásának vetik alá az extrudálás során.

1. ábra

F21V 8/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 02187
(22) 2004.10.27.
(72) Hornyák Bálint, Dunakeszi (HU)
Törpefeszültségû világítótestek, világítási rendszerek, fény
színkeverések, és vészjelzõk elõállítása térhálósított, optikailag átlátszó, poliolefin mûanyag bevonatú plexi- és üvegrudakba illetve plexi- és üvegcsövekbe helyezett fényemittáló
LED-diódákkal
(57) Törpefeszültségû világítótestek, világítási rendszerek, fény színkeverések, és vészvillogó elõállítása térhálósított poliolefin (optikailag átlátszó, natúr zsugorcsõ) bevonatú különbözõ hosszúságú üveg- és plexirudakba, üveg- és plexicsövekbe helyezett különbözõ színû fényemittáló LED-diódákkal. A találmány a különbözõ törésmutatójú anyagok
fénytörésén alapul. A kis törésmutatójú anyag nagy törésmutatójú
anyaggal van körbevéve (natúr) zsugorcsõ, és ebben a nagy törésmutatójú anyagban található elemi részeken a fénysugár sugarai szétszóródnak.
A jobb hatásfok érdekében a rúd vagy csõ felületét reflektáló felülettel
(5) lehet bevonni (az átmérõ felét) illetve a rúd két végét tükrösre fel kell
polírozni. Ezzel a megoldással kis energiaigényû és könnyen kezelhetõ
világítási rendszert hozhatnak létre.
(51)
(21)
(71)
(54)

1. ábra

1. ábra
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(51) G01F 1/00
(2006.01)
G01F 17/00
(2006.01)
G01F 22/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00980
(22) 2004.05.14.
(71) MMG AM NOVA Kft., Kecskemét (HU)
(72) Pintér Kálmán, Budapest (HU)
(54) Eljárás és berendezés mérõszeparátoros olajkúthozam-mérõvel mért olajfázis korrekciós tényezõjének meghatározására
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés mérõszeparátoros olajkúthozam-mérõvel mért olajfázis korrekciós tényezõjének meghatározására, melynek lényege, hogy a mérõszeparátor után az üzemi nyomású és
üzemi hõmérsékletû, elnyelt gázt tartalmazó, olaj és víz keverékébõl álló
folyadékot ülepítik, és az olaj és víz szétválása után egy olajmintavevõ
edényt (2) feltöltik az üzemi nyomású és üzemi hõmérsékletû, elnyelt
gázt tartalmazó olajjal, ezután megmérik a tömegét, majd ezt követõen
expandáltatják atmoszférikus nyomásra, és ezután is megmérik a tömegét, majd a két tömegmérés eredményébõl kiszámítják a korrekciós tényezõt. A találmány szerinti berendezés egy folyadékminta-vevõ tartályból (1), egy célszerûen ismert térfogatú olajminta-vevõ edénybõl (2)
és egy nyomástartályból (4) áll, ahol az edény (2) és a tartályok (1, 4) becsatlakozásainál elzáró szelepek vagy csapok (29, 33 és 31, 16, 22, 19,
26) vannak elhelyezve, és a folyadékminta-vevõ tartálynak (1) a teteje
az olajmintavevõ edénynek (2) az aljával csõvezeték (5) útján össze van
kötve, és a nyomástartály (4) alja a folyadékminta-vevõ tartálynak (1) az
aljával csõvezeték (6) útján össze van kötve, és a berendezésnek van egy
bemenete (7) a folyadékminta-vevõ tartály (1) folyadékkal való feltöltésére, továbbá van egy bemenete (14) a nyomástartálynak (4) vízzel, célszerûen rétegvízzel való feltöltésére, valamint van egy további bemenete (17) a nyomástartályba (4) való gáz bevezetésére. A berendezés célszerûen egy ismert térfogatú vízminta-vevõ edényt (3) is tartalmaz,
amelynek az alja a folyadékminta-vevõ tartály (1) aljával csõvezeték
(12) útján össze van kötve, és a vízmintavevõ edény (3) végeinél elzáró
szelepek vagy csapok (23, 24) vannak elhelyezve.

1. ábra

G01L 1/18
(2006.01)
(13) A1
P 04 01741
(22) 2004.08.24.
(72) ifj. Szuchács János, Budapest (HU)
Erõmérõcella amely szilíciumból, valamint üvegbõl készül és
piezorezisztív jelátalakítót tartalmaz
(57) A találmány tárgya olyan erõmérõcella, amely nagypontosságú erõ,
forgatónyomaték és gyorsulás mérésére alkalmas.
Az erõmérõcella szilíciumalapú piezorezisztív érzékelõelemeket
tartalmaz és nagymértékben mentes a szokásos felépítésû erõmérõcellák hátrányaitól, úgymint kis érzékenység, nagy hiszterézis, idõben
változó nullapont és érzékenység.
Az üvegtartók (1) és a szilíciumlapok (2) olyan erõmérõcellát alkotnak, ahol az üveg és a szilícium úgynevezett anódos kötéssel kapcsolódik egymáshoz és szilíciumlapokon alkalmasan elhelyezett piezorezisztív érzékelõ érzékelõelemek (3) találhatók.
Az érzékelõelemek (3) a szilíciumlapokban ébredõ mechanikai
nyomó és húzó feszültséget a nyúlásmérõ bélyeg elvén mérik és elektromosan hídkapcsolást alkotnak.
A hídáramkör elektromos csatlakozása a bekötõhuzalokon (4), vezetõrétegeken (6), kivezetõ lábakon (9) keresztül valósul meg.
(51)
(21)
(71)
(54)

1. ábra
(51) G01N 3/00
(2006.01)
E02D 1/02
(2006.01)
G01N 3/32
(2006.01)
G01N 3/34
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01470
(22) 2004.07.21.
(71) (72) ifj. dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU);
dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU)
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyagok rugalmassági tulajdonságainak helyszíni meghatározására
(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés szilárd anyagok, fõleg talajok rugalmassági tulajdonságainak helyszíni meghatározására.
A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a vizsgálandó szilárd
anyag, fõleg talaj felületére, arra merõleges irányból egy rugóerõvel
szemben önmagától csillapodó erejû ütéssorozatot hoznak létre, meghatározzák a felületre ható erõt és az annak hatására bekövetkezõ elmozdulást. A találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas, a találmány szerinti berendezés terhelõlapból (1), mérõcellából (2), ütõcsonkból (3), pneumatikus rugóból (4), ütõgyûrûbõl (6), vezetõrúdból
(7), csapágyból (8), terhelõ súlyból (9), zárból (10) valamint fogantyúból (11) áll, ahol a terhelõlap (1) és a vezetõrúd (7) között pneumatikus
rugó (4) helyezkedik el.
A találmány szerinti eljárás és berendezés alkalmazható felszíni
méréseken kívül célszerûen kialakított fúrólyukban, mélyen fekvõ talajrétegek rugalmassági tulajdonságainak meghatározására.
A találmány szerinti eljárással és berendezéssel igen alacsony
költségszinten határozhatók meg a szilárd anyagok, fõleg talajok rugalmassági tulajdonságai. A pontos és reprodukálható adatok ismerete lehetõvé teszi építmények optimális költségszinten történõ megvalósítását.
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1. ábra
G06T 17/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 01870
(22) 2004.09.17.
3D HISTECH Kft., Budapest (HU)
dr. Virág Tibor 40%, Budapest (HU);
László Attila 15%, Budapest (HU);
dr. Molnár Béla 15%, Budapest (HU);
Tagscherer Attila 15%, Tiszabogdorogma (HU);
Varga Viktor Sebestyén 15%, Pécel (HU)
(54) Eljárás, valamint számítógépes programtermék egymással
kapcsolatban álló nagy volumenû, elsõsorban 3D információ
gyors visszakereshetõséget és továbbíthatóságot biztosító tárolására
(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) Egymással kapcsolatban álló nagy volumenû, elsõsorban 3D információ gyors visszakereshetõséget és továbbíthatóságot biztosító tárolására szolgáló eljárás során a fogadott információt két állományba sorolják be oly módon, hogy az egyik állományba eltárolják a szövettani rekonstrukcióhoz szükséges képadatinformációt, a másik állományba eltárolják a képadatok elõre megválasztott paramétereire vonatkozó információt, valamint egy további állományba eltárolják az egyes képadatok
hierarchikus kapcsolatára vonatkozó társinformációkat is.
A találmány tárgyát képezi továbbá egy számítógépes programtermék, amely benne eltárolt számítógéppel olvasható program kód eszközt tartalmazó, számítógéppel olvasható tárolóközeget foglal magában, és a fogadott információ tárolása során az egyes képadatok hierarchikus kapcsolatára vonatkozó társinformációkat is eltároló program
eszköze van.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra

(51) G07F 11/00
(2006.01)
H04L 29/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01765
(22) 2004.08.27.
(71) D3D MEDIA Kft., Budapest (HU)
(72) Vizel Péter, Budapest (HU);
Rákosy Csaba, Budapest (HU)
(54) Kommunikációvezérlõ egység és kommunikációs rendszer
árukiadó automatához, valamint árukiadó automata
(74) dr. Solt Péter, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt kommunikációvezérlõ egység (20) árukiadó
automatához, amely az automata központi vezérlõjéhez, perifériális elemeihez (12, 32) és kívülrõl jövõ utasítások fogadására alkalmas eszközéhez van csatlakoztatva. A találmányt az jellemzi, hogy a központi vezérlõvel felváltva a perifériális elemet (12, 32) vagy a perifériális elem
mûködését szimuláló virtuális perifériális elemet (12V, 32V) összekapcsoló kommunikációvezérlõ egység (20) legalább részben a kívülrõl
jövõ utasítások alapján van vezérelve, és a központi vezérlõ és a perifériális elemek (12, 32) közé van beiktatva. A találmány másrészt ilyen
kommunikációvezérlõ egységet (20) tartalmazó árukiadó automata, valamint ilyen árukiadó automatákra épülõ kommunikációs rendszer. A találmány példaképpen elõnyösen alkalmazható Coca-Cola VENDO automatákhoz. A találmány különösen elõnyös kiviteli alakjaiban biztonságos wireless (GPRS, EDGE vagy UMTS) kommunikációt alkalmaznak, továbbá az árukiadó automatába épített kamera révén a vásárlók
számára interaktív tartalom elõállítását teszik lehetõvé.

2. ábra
(51) G21C 3/00
(2006.01)
G21C 17/06
(2006.01)
G21C 19/19
(2006.01)
G21C 19/32
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01834
(22) 2004.09.09.
(71) Paksi Atomerõmû Részvénytársaság, Paks (HU)
(72) Juhász László, Paks (HU)
(54) Többfunkciós reaktoregység
(57) A találmány tárgya többfunkciós reaktoregység, amely reaktortartályt és a reaktortartály fölött elhelyezkedõ, munkateret határoló átrakó
medencét tartalmaz, a reaktortartály az átrakó medence munkaterébe
torkolló átvezetõ nyílással van ellátva, az átvezetõ nyílás pedig a munkatérre nézõ támasztófelülettel van határolva.
A megoldás jellegzetessége, hogy a reaktortartály (20) támasztófelületén (21) kapaszkodó testtel (31), megtámasztó szervvel (33), valamint a kapaszkodó test (31) és a megtámasztó szerv (33) között elhelyezkedõ, azokat egymással összekötõ terhelésátadó szerkezettel (32)

P174

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Szabadalmi bejelentések közzététele
rendelkezõ függesztõegység (30) van elhelyezve, a függesztõegység
(30) kapaszkodó teste (31) közvetlenül vagy közvetítõ tag közbeiktatásával a reaktortartály (20) támasztófelületére (21) van ráültetve, míg a
függesztõegység (30) megtámasztó szervéhez (33) kazettafogadó konténer (40) van idõlegesen hozzákapcsolva.

mágnestekercs külsõ felülete és a fazékmágnes belsõ fala közötti légrést
jó folyóképességû anyag tölti ki. A mágnestekercs vékonyfalú tekercstartón (30) helyezkedik el, amely kivezetõcsövekkel (6, 7) rendelkezik.
A vékonyfalú tekercstartó (30) ásványi töltõanyagokban gazdag, hõálló
mûanyagból készül.

2. ábra
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
H01F 1/057
(2006.01)
(13) A1
P 06 00024
(22) 2003.10.08.
NEOMAX Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka (JP)
Miyoshi, Toshio, Osaka (JP);
Kanekiyo, Hirokazu, Kyoto (JP)
(54) Nanokompozit mágnes és elõállítására szolgáló eljárás
(30) 2002-302769
2002.10.17. JP
(86) PCT/JP 03/12923
(87) WO 04/036602
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya egy nanokompozit mágnes, amely az alábbi általános képlettel megadható összetételû:
(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-p Cp)xRyT zVw Mn, ahol T jelentése Co és/vagy
Ni, R jelentése egy ritkaföldfémelem, M jelentése legalább egy olyan
elem, amely a következõk közül megválasztott: Al, Si, Cr, Mn, Cu, Zn,
Ga, Nb, Zr, Mo, Ag, Ta és W; és x, y, z, w, n, m és p kielégítik az alábbi
egyenlõtlenségeket: 10 atom% <F255x£15 atom%;
4 atom% £y<F2557 atom%; 0,5 atom% £z£8 atom%,
0,01 atom% £w£6 atom%, 0 atom% £a£10 atom%, 0£m£0,5; és
0,01£p£0,5. A nanokompozit mágnes elõnyösen egy R2Fe14B kristályszerkezetû keménymágneses fázist és lágymágneses fázisokat tartalmaz. A nanokompozit mágnes koercivitása és a maximális energia szorzata közül legalább egyik legalább 1 %-kal nagyobb mint azé a mágnesé,
amely vanádiumot nem tartalmaz.
A találmány tárgya továbbá, eljárás egy gyorsan megszilárdított
ötvözet, valamint nanokompozit mágnespor elõállítására és ezekbõl a
fenti mágnes elõállítási eljárása.
(51)
(21)
(71)
(72)

(51) H01F 5/04
(2006.01)
H01F 5/02
(2006.01)
H01F 7/06
(2006.01)
H01F 7/128
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 01187
(22) 2002.07.13.
(71) Robert Bosch GmbH., Stuttgart (DE)
(72) Just, Bernhard, Kernen (DE);
Rodriguez-Amaya, Nestor, Stuttgart (DE);
Schmidt, Uwe, Vaihingen/Ensingen (DE);
Junker, Ramon, Kirkel (DE);
Christmann, Thomas, Lohr Am Main (DE)
(54) Redukált tömegû tekercstartó elektromágneshez
(30) 101 51 955.9
2001.10.22. DE
(86) PCT/DE 02/02580
(87) WO 03/038844
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya elektromágnes, amelyben a fazékmágnesben elhelyezkedõ mágnestekercshez érintkezõcsúcsok (32) kapcsolódnak. A

3. ábra

(51) H01R 13/02
(2006.01)
H01R 13/00
(2006.01)
H01R 13/05
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00784
(22) 2005.08.19.
(71) Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)
(72) Prakash, Shrestha, Mulgrave, Victoria (AU)
(54) Villamos érintkezõelem
(30) 102004040379.1- 2004.08.20. DE
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya villamos érintkezõelem. A találmány szerinti
villamos érintkezõelem (18) rendelkezik az érintkezõelem (18) rögzítésére szolgáló, alapvetõen lapos talprésszel (22), melyhez legalább kettõ,
alapvetõen lapos, egymástól réssel (26) elválasztott érintkezõszár (32,
34) csatlakozik. A talprész (22) és az érintkezõszárak (32, 34) egymásra
lényegében merõlegesen vannak elhelyezve. A rés (26) legalább L alakot képez, és legalább részben a talprészben (22) fut, és így a talprészt
(22) két, egymástól bizonyos távolságban futó szárra (28, 30) osztja. Ezáltal az érintkezõszárak (32, 34) közé mind a talprészre (22) merõleges
egyik irányból (40), mind az ezzel az iránnyal (40) ellentétes irányból lehet érintkezõcsapot (20) bevezetni. Ebbõl adódóan a szerkezet kompakt
felépítésû.
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H02K 23/06
(2006.01)
(13) A1
P 05 01194
(22) 2002.10.14.
Robert Bosch GmbH., Stuttgart (DE)
Wehrle, Andreas, Offenburg (DE);
Meier, Helmut, Renchen (DE)
(54) Elrendezés gyûrûmágnes forgórésztengelyen rögzítésre
(30) 102 05 412.6
2002.02.09. DE
102 12 507.4
2002.03.21. DE
(86) PCT/DE 02/03877
(87) WO 03/067742
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya rögzítõelrendezés gyûrûmágnesnek (2) villamos gép forgórésztengelyén (3) való rögzítésére. A gyûrûmágnes (2) a
forgórésztengely fordulatszámának és/vagy a forgórésztengely forgásirányának meghatározására szolgál. A gyûrûmágnes (2) elsõ homlokoldalon (S1 ) egy, a forgórésztengelyen (3) helyhez kötve elhelyezett szerkezeti részre (9) felfekszik. Egy második homlokoldalon (S2 ) a gyûrûmágnes (2) egy, a forgórésztengelyen (3) elhelyezett rögzítõelemre felfekszik. A rögzítõelem (4, 14, 30) axiális irányban (A) és radiális (R)
irányban elõfeszítõ erõt hoz létre, hogy a hõ okozta hosszváltozások
hosszkiegyenlítését lehetõvé tegye.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra

(51) H04M 1/00
(2006.01)
G08B 5/00
(2006.01)
H04M 5/00
(2006.01)
H04M 9/00
(2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02052
(22) 2004.10.11.
(71) (72) Gerencsér Gábor, Gyenesdiás (HU)
(54) Épületkommunikátor és épületen belüli kommunikációs hálózat
(57) A találmány épületkommunikátor, amely alkalmas épületen belül a
meglévõ vezetékes hálózatok további bõvítése nélkül kép-, hang-, illetve adatátviteli szolgáltatásokra. A találmánnyal az épületben lévõ helységek között alakíthatnak ki telefon-, videotelefon-, illetve számítógép-hálózati kapcsolatot.
A találmány szerinti épületkommunikátor lényege, hogy a meglévõ elektromos hálózat felhasználásával, vagy rádiós kapcsolat segítségével egyszerûen és gyorsan telepíthessenek az épületbe egy magas
szintû kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó hálózatot, melynek segítségével az épületen belül kép-, hang-, illetve adatátvitelre nyílik lehetõség. A hálózat megfelelõ informatikai háttér esetén alkalmas épületen belüli egyéb kommunikációs és adatátviteli lehetõségek megosztására, illetve az épületen túl is tartó hálózatokhoz való csatlakozásra.

(51) H04Q 7/20
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01474
(22) 2004.07.22.
(71) (72) Kalló Zoltán, Marcali (HU);
Nagy Attila, Balatonmáriafürdõ (HU)
(54) Digitális adatátvitelt szolgáltató nyilvános hálózat földrajzilag szétszórt végpontok sokcélú telemechanikai és kommunikációs összeköttetéséhez
(74) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány olyan algoritmusos titkosítással védett és elektronikus
tanúsítvánnyal ellátott kétirányú digitális adatátvitelt szolgáltató nyilvános hálózat, földrajzilag szétszórt végpontok, folyamatosan felügyelt,
sokcélú, telemechanikai és kommunikációs összeköttetéséhez, amely
elõfizetõitõl az adatátvitel és adattartalom védettsége érdekében tett
semmilyen egyéni megoldást nem igényel.
A találmányhoz az a felismerés vezetett, hogy bõvítetten programozható IP-alapú átjárók alkalmazásával lehetõvé válik nyilvános
multifunkciós szolgáltatóhálózat létrehozása földrajzilag szétszórt elõfizetõi végpontok közötti telemechanikai és kommunikációs célú
összeköttetéshez azáltal, hogy magukban a földrajzilag szétszórt végpontokban egyedi címazonosításra, eszközazonosításra, titkosításra és
tanúsításra létrehozott, digitális adattömeget a végpontokhoz csatlakoztatott, kétirányú, digitális adatátviteli csatornán keresztül összekapcsolhatóvá teszik olyan számítógépes központtal, amely a biztonságos
adatátvitelhez a titkosítást és a tanúsítványt generálja, az adatátviteli út
felépítésén és az adatátvitel folyamatos felügyeletén kívül, az egyes
végpontoknak nyújtott szolgáltatások automatikus irányítását és a hozzátartozó adatok tárolását is ellátja.
A hálózat végponti eszközökbõl, adatátviteli összeköttetésekbõl,
számítógépes központból áll. Az egyes végponti eszközök kétirányú
adatforgalmat lehetõvé tevõ adatátviteli összeköttetéseken kulcspárral
és tanúsítvánnyal ellátott IP-csomagok által titkosított adatcsatornákkal
kapcsolódnak a számítógépes központhoz. A számítógépes központ
elõnyösen a világhálóhoz is csatlakoztatva van.
A találmány szerinti hálózat az adatátvitel és az adattartalom védettségét garantálni képes a földrajzilag szétszórt végpontjai részére.
Ezáltal alkalmas bármilyen telemechanikai és kommunikációs célú
adatátviteli kapcsolathoz anélkül, hogy a végpontokon az elõfizetõktõl
bármilyen az adatátvitel és az adattartalom védettsége érdekében tett
megoldást igényelne.

5. ábra
A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 82 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(21)
(71)
(54)

A01G 1/00
(2006.01)
(13) A3
P 01 04935
(72) Behrens, Wolfgang, Gross Ippener (DE)
Vegetációs elem mesterséges vagy természetes felületek zöldítéséhez, és eljárás ezek elõállítására

(51) A01K 5/02
(2006.01)
A23K 3/00
(2006.01)
A61L 2/10
(2006.01)
B01F 15/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 02198
(71) WEDA-Dammann & Westerkamp GmbH., Goldenstedt (DE)
(54) Takarmányozó berendezés
(51)
(21)
(71)
(54)

A47G 21/16
(2006.01)
(13) A3
P 05 01028
Effepi Srl, Gattico (IT)
Rendszer és berendezés terítõk és egyéb dekoráció, például
drapériák vagy hasonló elemek rögzítésére asztalokon

(51) A61K 8/72
(2006.01)
A61Q 5/06
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 04448
(71) L’OREAL, Párizs (FR)
(54) Akril kopolimereket tartalmazó, újraalakítható hajformázó
készítmény
(51) A61K 9/10
(2006.01)
A61K 47/00
(2006.01)
A61K 47/10
(2006.01)
A61K 47/12
(2006.01)
A61K 47/26
(2006.01)
A61K 47/44
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 04756
(71) AMGEN Inc., Thousand Oaks, Kalifornia (US)
(54) Poliol/olaj szuszpenziók a fehérjék folyamatos kibocsátásához
(51) A61K 31/155 (2006.01)
A61K 9/22
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 02058
(71) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(54) Szabályozottan szabaddá váló metformin tabletták és eljárás
az elõállításukra
(51) A61K 31/435 (2006.01)
A61P 19/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01582
(71) SmithKline Beecham Corp., Philapelphia, Pennsylvania (US)
(54) Kalcilitikus hatású vegyületek és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(51) A61K 31/7024 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01462
(71) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(54) Fondaparinux nátrium meghatározott dózisának alkalmazása ACS kezelésére
(51) A61K 35/56
(2006.01)
A61K 38/17
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 02293
(71) Pharma Mar, S.A., Madrid (ES)
(54) Rák kezelése aplidin és egy izomvédõ szer együttes alkalmazásával
(51)
(21)
(71)
(54)

A61K 38/17
(2006.01)
(13) A3
P 04 01612
GMP Endotherapeutics Inc., Fort Lauderdale, Florida (US)
Cukorbetegség kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények

(51) A61K 39/09
(2006.01)
A61K 39/40
(2006.01)
C07K 14/315 (2006.01)
C07K 16/12
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 02617
(71) Medimmune, Inc., Gaithersburg, Maryland (US)
(54) Vakcinakészítésre alkalmas Pneumococcus kolinkötõproteinszármazékok
(51) A61K 47/48
(2006.01)
A61K 38/44
(2006.01)
C12N 9/06
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 03003
(71) Mountain View Pharmaceuticals, Inc., Menlo Park,
Kalifornia (US);
Duke University, Durham, North Carolina (US)
(54) PEG/karbamát oxidáz konjugátumok és alkalmazásuk
(51)
(21)
(71)
(54)

A61L 2/20
(2006.01)
(13) A3
P 01 00773
AlliedSignal Inc., Morristown, New Jersey (US)
Etilén-oxidot, pentafluor-etánt és heptafluor-propánt tartalmazó sterilizáló gézkompozíciók
B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01D 53/22
(2006.01)
C01B 17/45
(2006.01)
C01B 21/04
(2006.01)
H01B 3/16
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 01159
(71) Solvay Fluor und Derivate GmbH., Hannover (DE)
(54) SF6 elválasztása szigetelõ gázokból, gázzal szigetelt vezetékekbõl
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(51) B01D 65/02
(2006.01)
B01D 63/02
(2006.01)
(21) P 01 05012
(71) Zenon Environmental Inc., Oakville, Ontario (CA)
(54) Eljárás és rendszer vezetékes víz tisztítására

(13) A3

(51) B01J 20/18
(2006.01)
C01B 39/22
(2006.01)
(13) A3
(21) P 00 04623
(71) Ceca S.A., Puteaux (FR)
(54) Eljárás zeolit LSX-bõl álló, kis mennyiségû inert kötõanyagot
tartalmazó, szemcsés testek elõállítására
(51) B01J 23/52
(2006.01)
B01J 23/66
(2006.01)
C07C 67/055 (2006.01)
(13) A3
(21) P 01 00635
(71) Celanese Chemicals Europe GmbH., Frankfurt/Main (DE);
Celanese International Corporation, Dallas, Texas (US)
(54) Palládium-, arany-, alkáli- és lantanoidalapú katalizátor, és
eljárás vinil-acetát elõállítására
(51) B01J 31/02
(2006.01)
C07C 67/08
(2006.01)
C08G 63/82
(2006.01)
C08G 63/84
(2006.01)
C08G 63/85
(2006.01)
(21) P 00 04493
(71) ACMA Limited, Runcorn, Cheshire (GB)
(54) Észterezõ katalizátorok

(13) A3

(51) B05D 7/22
(2006.01)
C09K 3/12
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01136
(71) Gáz-Hungária Kft., Budapest (HU)
(54) Eljárás gázvezeték csatlakozásainak utólagos tömítésére
(51) B29C 44/22
(2006.01)
B29C 44/46
(2006.01)
(13) A3
(21) P 00 04435
(71) Dow Global Technologies Inc., Midland, Michigan (US)
(54) Többrétegû habok
(51)
(21)
(71)
(54)

B62D 65/00
(2006.01)
(13) A3
P 01 00631
IDASS (Société Anonyme), Ormes (FR)
Tartószerkezet nyújtott, különösen felszedõ típusú mezõgazdasági eszközök szállítására

(51) B65D 71/50
(2006.01)
B65D 1/09
(2006.01)
B65D 1/30
(2006.01)
(21) P 05 01104
(71) Sicoplast-Sistemi Plastici Computerizzati S.r.l.,
Pettoranello di Molise (IT)
(54) Egyadagos mûanyag palackokból álló sor

(13) A3

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
(51) C03B 3/02
C03B 5/02
C03B 5/235
C03C 1/00
C03C 13/00

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(13) A3

(21) P 01 00313
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)
(54) Eljárások és berendezés mesterséges üvegszálak elõállítására
(51) C07C 229/22 (2006.01)
A23L 1/30
(2006.01)
A61K 31/205 (2006.01)
A61P 7/00
(2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 25/00
(2006.01)
C07C 59/76
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01572
(71) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Róma (IT)
(54) L-karnitin alfa-ketoglutarátjai és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(51) C07C 317/32 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/4172 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
C07C 323/52 (2006.01)
C07D 213/75 (2006.01)
C07D 295/135 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 333/24 (2006.01)
C07D 233/64 (2006.01)
C07D 209/20 (2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
C07C 275/42 (2006.01)
C07C 311/45 (2006.01)
(13) A3
(21) P 03 03296
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt (DE)
(54) Karboxamidszármazékok és ezek alkalmazása tromboembóliás betegségek és tumorok kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51) C07D 207/325 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61P 3/00
(2006.01)
C07D 207/34 (2006.01)
A61P 3/06
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01811
(71) Cadila Healthcare Ltd., Gujarat (IN)
(54) Hipolipidémiás és hipokoleszterinémiás hatású szubsztituált pirrolszármazékok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra, köztitermékek és alkalmazásuk
(51) C07D 209/12 (2006.01)
A61K 31/40
(2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61K 31/44
(2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 209/14 (2006.01)
A61K 31/47
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 00480
(71) Baxter Healthcare SA, Wallisellen (CH)
(54) 2-Acil-indol-származékok és tumorellenes szerként történõ
alkalmazásuk

P178

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Külön tájékoztatás újdonságkutatásról
(51) C07D 211/46 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/4465 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/5355 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 295/20 (2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 25/00
(2006.01)
C07D 211/44 (2006.01)
(13) A3
(21) P 03 02893
(71) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Raritan, New Jersey (US)
(54) Nem-imidazol ariloxipiperidinek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(51) C07D 211/78 (2006.01)
A61K 31/17
(2006.01)
A61K 31/33
(2006.01)
A61K 31/535 (2006.01)
A61K 31/54
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
C07C 275/20 (2006.01)
C07C 275/22 (2006.01)
C07C 275/24 (2006.01)
C07C 275/28 (2006.01)
C07D 211/72 (2006.01)
(13) A3
(21) P 03 00866
(71) Bayer Corp., Pittsburgh, Pennsylvania (US)
(54) Omega-karboxi-arilcsoporttal helyettesített difenil-karbamidok, mint raf-kináz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51) C07D 213/53 (2006.01)
C07F 13/00
(2006.01)
C07F 15/00
(2006.01)
C07F 15/02
(2006.01)
C07F 15/06
(2006.01)
C08F 10/00
(2006.01)
C08F 210/16 (2006.01)
(21) P 00 04818
(71) BP Chemicals Limited, London (GB)
(54) Polimerizációs katalizátorok

(13) A3

(51) C07D 253/075 (2006.01)
A61K 31/53
(2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
A61P 37/00
(2006.01)
C07D 211/76 (2006.01)
C07D 279/16 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
C07D 263/22 (2006.01)
C07D 213/69 (2006.01)
C07D 241/08 (2006.01)
C07D 249/12 (2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01936
(71) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
(54) Benzamid- és heteroaril-karbonsavamid-származékok és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények P2X7 által
szabályozott betegség kezelésére

(51) C07D 295/205 (2006.01)
A61K 31/40
(2006.01)
A61K 31/4453 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 25/00
(2006.01)
C07D 207/335 (2006.01)
C07D 209/08 (2006.01)
C07D 211/22 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
C07D 235/06 (2006.01)
C07D 235/26 (2006.01)
C07D 239/34 (2006.01)
C07D 295/088 (2006.01)
C07D 295/096 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
(13) A3
(21) P 03 02959
(71) Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc., Raritan, New Jersey (US)
(54) Nem-imidazol ariloxi-alkil-aminok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(51)
(21)
(71)
(54)

C07D 401/04 (2006.01)
(13) A3
P 02 02034
ABBOTT Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)
A központi idegrendszerre ható heterociklusos-szubsztituált
aminoazaciklusos vegyületek

(51)
(21)
(71)
(54)

C07D 401/04 (2006.01)
(13) A3
P 04 01914
Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
Eljárás piridil-alkilszulfonilpirazol-származékok elõállítására

(51) C07D 401/14 (2006.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61P 25/06
(2006.01)
A61P 25/18
(2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
A61P 25/20
(2006.01)
A61P 25/22
(2006.01)
A61P 25/24
(2006.01)
A61P 25/28
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 02820
(71) H. Lundbeck A/S, Valby/Koppenhága (DK)
(54) CNS-rendellenességek kezelésében hasznos indolszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51)
(21)
(71)
(54)

C07D 471/04 (2006.01)
(13) A3
P 04 01379
RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
Eljárás risperidon elõállítására

(51) C07J
(20/06.01)
A61K 31/56
(2006.01)
A61P 15/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01332
(71) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(54) Új mono- és biszmetilén-szteroid-származékok és eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(51) C07K 14/47
(2006.01)
A61K 38/17
(2006.01)
C07K 16/18
(2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
C12N 15/12
(2006.01)
C12Q 1/68
(2006.01)
G01N 33/53
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 00671
(71) Yeda Research and Development Co. Ltd., Rehovot (IL)
(54) Kaszpáz-8-cal kölcsönható fehérjék

(51) C11D 3/00
(2006.01)
C11D 3/37
(2006.01)
C11D 3/50
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 01121
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(54) Fehérnemûöblítõ szerek, eljárás elõállításukra és eljárás fehérnemû kezelésére

(51) C08G 18/10
(2006.01)
C08G 18/12
(2006.01)
C08G 18/20
(2006.01)
C08G 18/64
(2006.01)
C08G 18/80
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 01982
(71) BAYER Ag., Leverkusen (DE)
(54) Oldószermentes, szobahõmérsékleten térhálósodó, reaktív rendszerek és alkalmazásuk ragasztók, tömítõ kompaundok, öntõ
kompaundok, formadarabok és bevonatok gyártására

(13) A3

(51) C08G 77/08
(2006.01)
C08G 77/18
(2006.01)
C08G 77/20
(2006.01)
C09K 3/10
(2006.01)
(13) A3
(21) P 00 04654
(71) Wacker Chemie AG, München (DE)
(54) Alkohol lehasadása közben elasztomerré térhálósítható szerves polisziloxán massza
(51) C08G 85/00
(2006.01)
A61K 47/48
(2006.01)
C08F 297/00 (2006.01)
C08G 63/66
(2006.01)
C08G 63/91
(2006.01)
C08G 65/32
(2006.01)
(13) A3
(21) P 99 00662
(71) Kataoka, Kazunori, Chiba (JP)
(54) Végein reakcióképes csoportokat tartalmazó blokk-polimerek
(51) C08K 7/24
(2006.01)
H05K 9/00
(2006.01)
(21) P 00 04086
(71) (72) Kahl, Helmut, Berlin (DE);
Tiburtius, Bernd, Kleinmachnow (DE);
Gielnik, Karl, Berlin (DE)
(54) Mûanyag és vezetõképes mûanyagból álló tárgy

(13) A3

(51) C12N 15/12
(2006.01)
A61K 38/18
(2006.01)
A61P 7/06
(2006.01)
C07K 14/505 (2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
(13) A3
(21) P 01 03920
(71) Amgen Inc., Thousand Oaks, Kalifornia (US)
(54) Eljárás és kompozíció vérszegénység kezelésére és megelõzésére
D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR
(51) D21H 17/69
(2006.01)
C04B 33/04
(2006.01)
(13) A3
(21) P 99 02144
(71) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited,
Bradford, West Yorkshire (GB)
(54) Agyagkészítmények és alkalmazásuk a papírgyártásban
E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51)
(21)
(71)
(54)

E04H 6/18
(2006.01)
P 04 02405
(72) dr. Brezovits László, Budapest (HU)
Háromdimenziós modulrendszerû gépi parkoló

(13) A3

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) C09D 5/03
(2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
(13) A3
(21) P 00 04093
(71) E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(54) Eljárás reaktív porbevonat-kompozíció elõállítására
(51) C09J 133/06 (2006.01)
C08L 93/04
(2006.01)
(13) A3
(21) P 00 04078
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf (DE)
(54) Emissziószegény vizes diszperziós ragasztóanyag
(51)
(21)
(71)
(54)

(51) C12N 15/12
(2006.01)
C12N 15/62
(2006.01)
C12N 15/85
(2006.01)
C12N 15/86
(2006.01)
(21) P 01 01614
(71) Eurogene Limited, London (GB)
(54) Biotinkötõ receptor molekulák

C09K 3/18
(2006.01)
(13) A3
P 02 00033
Sears Petroleum & Transport Corp., Rome, New York (US)
Jégtelenítõ oldat

(51)
(21)
(71)
(54)

G01N 1/08
(2006.01)
(13) A3
P 01 01861
Agrobiogen GmbH, Hilgertshausen (DE)
Készülék és eljárás szövetminták kinyeréséhez és elsõdleges
feldolgozásához molekuláris genetikán alapuló diagnosztika
céljából
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01J 7/18
(2006.01)
H05B 33/02
(2006.01)
H05B 33/10
(2006.01)
(13) A3
(21) P 05 01050
(71) Saes Getters S.p.A., Lainate(Milano) (IT)
(54) Összeállítás víz és hidrogén együttes eltávolítására, eljárás
ilyen gyártására, továbbá ilyet tartalmazó, vízre érzékeny
elektronikai eszköz
A rovat 52 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(74)

A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
224.907
2006.02.20.
P 00 03223
(22) 2000.08.08.
2002.07.29.
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., Les Alleuds (FR)
Flammant, Philippe, Les Alleuds (FR)
L 254 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
224.906
2006.02.20.
P 00 03224
(22) 2000.08.08.
2002.07.29.
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., Les Alleuds (FR)
Flammant, Philippe, Les Alleuds (FR)
LIMQLL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea
mays L.)
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)

A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
224.909
2006.02.20.
P 98 02014
(22) 1998.09.04.
2000.08.28.
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A.,
Les Alleuds (FR)
(72) Flammant, Philippe, Les Alleuds (FR)
(54) LIMQIL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays
L.)
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(74)

A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
224.908
2006.02.20.
P 99 00341
(22) 1999.02.12.
2000.11.28.
CORN STATES International, Andard (FR)
Arthur, Gary, Williamsburg, Iowa (US)
LH185 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A01N 37/02
(2006.01)
A01N 37/04
(2006.01)
A01N 65/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.912
2006.02.20.
(21) P 99 03305
(22) 1997.06.12.
(40) 2001.03.28.
(73) VITA (EUROPE) LIMITED, Odiham, Hampshire (GB)
(72) Watkins, Max, Gamberley, Surrey (GB)
(54) Eljárás és készítmény háziméh családok fertõzéseinek megfékezésére
(30) 9612403.7
1996.06.13. GB
(86) PCT/EP 97/03078
(87) WO 97/47193
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A24C 5/34
(2006.01)
G01N 22/02
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.945
2006.02.27.
(21) P 03 01273
(22) 2001.07.18.
(40) 2003.08.28.
(73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)
(72) Demmer, Udo, Pinneberg (DE);
Hausen, Volker, Hamburg (DE)
(54) Eljárás és készülék idegen testek észleléséhez és szelektálásához cigarettákban
(30) 100 37 180.9
2000.07.31. DE
(86) PCT/EP 01/08313
(87) WO 02/09539
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51) A61B 5/00
(2006.01)
A61B 5/103
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.930
2006.02.23.
(21) P 02 01014
(22) 2000.05.24.
(40) 2002.07.29.
(73) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(72) Leontopoulou, Sophie, Wirral, Merseyside (GB);
Martindale, Ivor, Wirral, Merseyside (GB)
(54) Ínyvizsgáló, a szájüreg egészségi állapotának meghatározására
(30) 99304439.5
1999.06.08. EP
(86) PCT/EP 00/04750
(87) WO 00/74558
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

A61B 5/00
(2006.01)
(13) B1
224.949
2006.02.27.
P 03 00552
(22) 2001.02.13.
2003.07.28.
Natus Medical, Inc., San Carlos, Kalifornia (US)
Stone, Robert T., Sunnyvale, Kalifornia (US)
Akusztikus csatolóberendezés és készülék
60/182,279
2000.02.14. US
PCT/US 01/04665
(87) WO 01/60244
Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

A61D 19/00
(2006.01)
(13) B1
224.899
2006.02.02.
P 00 02412
(22) 1998.04.23.
2000.12.28.
Genes Diffusion, Douai (FR)
Liegois, Luc, Raimbeaucourt (FR)
Inszemináló eszköz tenyészállatok, például sertések mesterséges megtermékenyítésére
(30) 97/05425
1997.04.25. FR
(86) PCT/FR 98/00817
(87) WO 98/48731
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
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A61F 5/02
(2006.01)
224.893
P 03 00711
(22) 2003.03.19.
2005.01.28.
(72) Mikó Annamária 75%, Zalaegerszeg (HU);
Mazur Mónika 25%, Zalaegerszeg (HU)
(54) Dinamikus mellkasrögzítõ
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)

(13) B1
2006.02.01.

(51) A61H 39/00
(2006.01)
A61H 15/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.891
2006.02.01.
(21) P 02 02772
(22) 2000.07.13.
(40) 2002.12.28.
(73) (72) Lyapko, Nicolai Grigorievich, Krasnogorivka (UA)
(54) Applikátor
(30) 99074081
1999.07.15. UA
(86) PCT/UA 00/00022
(87) WO 01/05350
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) A61K 9/20
(2006.01)
A61K 31/19
(2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.954
2006.03.03.
(21) P 00 02121
(22) 1998.05.20.
(40) 2000.12.28.
(73) The Boots Company PLC, Nottingham, Nottinghamshire (GB)
(72) Day, Andrew, Nottingham, Nottinghamshire (GB);
Jones, Huw Lyn, Nottingham, Nottinghamshire (GB);
Smith, Carl Simon, Nottingham, Nottinghamshire (GB)
(54) Eljárás flurbiprofen gyógypasztillák elõállítására
(30) 9710521.7
1997.05.22. GB
(86) PCT/EP 98/03167
(87) WO 98/52539
(74) dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

A61K 9/20
(2006.01)
(13) B1
224.953
2006.03.03.
P 99 02415
(22) 1997.01.24.
1999.11.29.
Heidelberg Pharma Holding GmbH, Heidelberg (DE)
Gabel, Rolf-Dieter, Schwetzingen (DE);
Wirl, Alexander, Heuchelheim (DE);
dr. Woog, Heinrich, Laudenbach (DE)
Szilárd, azonnal felszabaduló beadási formák és eljárás azok
elõállítására
196 02 757.8
1996.01.26. DE
PCT/EP 97/00329
(87) WO 97/26867
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A61K 9/24
(2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
A61P 37/08
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.921
2006.02.06.
(21) P 00 02183
(22) 1998.07.21.
(40) 2000.11.28.
(73) Aventis Pharmaceuticals Inc., Bridgewater, New Jersey (US)
(72) Minish, Sharon K., Independence, Missouri (US);
MacLaren, David D., Overland Park, Kansas (US);
Lefler, John R., Overland Park, Kansas (US)
(54) Vérbõséget csökkentõ piperidinoszármazékot kombinációban
tartalmazó gyógyszerkészítmény
(30) 08/920,158
1997.08.26. US

(86) PCT/US 98/15237
(87) WO 99/09957
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest
(51) A61K 9/48
(2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
(13) B1
(11) 224.955
2006.03.03.
(21) P 01 03490
(22) 1999.08.03.
(40) 2002.05.28.
(73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim/Rhein (DE)
(72) Hochrainer, Dieter, Bingen/Rhein (DE);
Eckert, Josef, Mellrichstadt (DE)
(54) Kétrészes kapszula porinhalátorokban használatos gyógyszerkészítményekhez
(30) 198 35 346.4
1998.08.05. DE
(86) PCT/EP 99/05614
(87) WO 00/07572
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51) A61K 31/135 (2006.01)
A61P 27/02
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.917
2006.02.06.
(21) P 94 03052
(22) 1993.04.23.
(65) T/72 295
(40) 1996.04.29.
(73) Somerset Pharmaceuticals Inc., Tampa, Florida (US)
(72) Fries Hastings, Barbara A., Tulsa, Oklahoma (US)
(54) Eljárás sárgafolt-elfajulás kezelésére alkalmas, L-deprenilt
tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására
(30) 07/872,839
1992.04.23. US
(86) PCT/US 93/03862
(87) WO 93/21894
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) A61K 31/135 (2006.01)
A61K 31/131 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 31/34
(2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 1/06
(2006.01)
G01N 33/68
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.968
2006.03.03.
(21) P 99 03825
(22) 1997.09.15.
(40) 2001.05.28.
(73) ASTRA Aktiebolag, Södertälje (SE)
(72) Andrews, Paul L., R., London (GB);
Lehmann, Anders, Västra Frölunda (SE)
(54) GABAB-receptor agonisták alkalmazása reflux elleni gyógyszerkészítmények elõállítására
(30) 9603408-7
1996.09.18. SE
(86) PCT/SE 97/01555
(87) WO 98/11885
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51) A61K 31/365 (2006.01)
A61P 37/06
(2006.01)
(11) 224.919
(21) P 99 03373
(22) 1997.04.10.
(40) 2001.04.28.
(73) NOVARTIS AG., Bázel (CH)
(72) Haeberlin, Barbara, Riehen (CH);
Mak, Ching Pong, Therwil (CH);
Meinzer, Armin, Buggingen (DE);
Vonderscher, Jacky, Riedisheim (FR)
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(54) Mikofenolátot tartalmazó, bélben oldódó bevonattal ellátott
gyógyszerkészítmények
(30) 9607564.3
1996.04.12. GB
9622028.0
1996.10.24. GB
(86) PCT/EP 97/01800
(87) WO 97/38689
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51) A61K 31/445 (2006.01)
A61K 31/38
(2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
A61K 31/40
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.915
2006.02.06.
(21) P 94 03675
(22) 1994.12.19.
(65) T/71 344
(40) 1995.11.28.
(73) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(72) Sall, Daniel Jon, Greenwood, Indiana (US);
Smith, Gerald Floyd, Indianapolis, Indiana (US)
(54) Eljárás trombin inhibiálására alkalmas 2-fenil-3-aroil-benzotiofén-származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására
(30) 08/171,394
1993.12.21. US
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(51) A61K 31/485 (2006.01)
A61K 47/02
(2006.01)
A61K 47/06
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.964
2006.03.03.
(21) P 00 01094
(22) 1998.02.03.
(40) 2000.09.28.
(73) Gödecke Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
(72) Raffelsberger, Bernd, Gundelfingen (DE)
(54) Eljárás naloxon és sói stabilizálására, és naloxont tartalmazó,
stabilizált gyógyszerkészítmények
(30) 197 05 537.0
1997.02.14. DE
(86) PCT/EP 98/00556
(87) WO 98/35679
(74) Kováts Zerna, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest
(51) A61K 31/495 (2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61P 31/10
(2006.01)
A61K 31/41
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.920
2006.02.06.
(21) P 98 01140
(22) 1996.05.10.
(40) 1999.01.28.
(73) Novartis AG., Bázel (CH)
(72) Meingassner, Josef Gottfried, Perchtoldsdorf (AT);
Ryder, Neil Stewart, Bécs (AT)
(54) Gombaellenes hatású kompozíciók alkalmazása
(30) 9509631.9
1995.05.12. GB
(86) PCT/EP 96/02022
(87) WO 96/35423
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest
(51) A61K 31/522 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 43/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.958
2006.03.03.
(21) P 05 00865
(22) 1997.06.06.
(40) 1998.12.28.
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (DE)

(72) Anagnostopulos, Hiristo, Wiesbaden (DE);
dr. Defossa, Elisabeth, Idstein/Taunus (DE);
dr. Gebert, Ulrich, Glashütten (DE);
dr. Grome, John J., Wiesbaden (DE);
dr. Heinelt, Uwe, Wiesbaden (DE);
dr. Rudolphi, Karl, Mainz (DE);
dr. Wolf, Erhard, Hofheim/Taunus (DE)
(54) Teofillinszármazékok alkalmazása sokkos állapotok megelõzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(62) P9701016 1997.06.06.
HU
(30) 196 22 737.2
1996.06.07. DE
196 29 815.6
1996.07.24. DE
(74) dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) A61K 31/545 (2006.01)
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 47/42
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.922
2006.02.06.
(21) P 99 00609
(22) 1996.10.14.
(40) 1999.07.28.
(73) Meiji Seika Kaisha, Ltd., Tokió (JP)
(72) Abe, Kenichi, Kanagawa (JP);
Kikkoji, Toshihiro, Kanagawa (JP);
Murakami, Chikako, Kanagawa (JP);
Ota, Masato, Kanagawa (JP);
Yamaguchi, Hiroyuki, Kanagawa (JP)
(54) Cefditoren pivoxilt tartalmazó, orálisan beadható antibakteriális kompozíció
(30) 7/265847
1995.10.13. JP
(86) PCT/JP 96/02967
(87) WO 97/13516
(74) Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51) A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61P 33/10
(2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
(13) B1
(11) 224.961
2006.03.03.
(21) P 99 00346
(22) 1996.05.20.
(40) 1999.06.28.
(73) Bayer AG, Leverkusen (DE)
(72) dr. Mencke, Norbert, Leverkusen (DE);
dr. Jeschke, Peter, Leverkusen (DE);
dr. Harder, Achim, Köln (DE);
Helpap, Barbara, Köln (DE)
(54) Avermektineket és depszipeptideket tartalmazó endoparazitaellenes hatású gyógyászati készítmények
(30) 195 20 275.9
1995.06.02. DE
(86) PCT/EP 96/02170
(87) WO 96/38165
(74) Topor Gáborné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51) A61K 31/7072 (2006.01)
A61K 31/7068 (2006.01)
A61K 33/00
(2006.01)
A61K 33/06
(2006.01)
A61P 31/18
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.969
2006.03.03.
(21) P 00 00344
(22) 1997.10.29.
(40) 2001.05.28.
(73) GLAXO GROUP Ltd., Greenford, Middlesex (GB)
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(72) Ford, Katherine Jeannette, Research Triangle Park,
North Carolina (US);
Goodson, Gary Wayne, Research Triangle Park,
North Carolina (US);
Wood, Allen Wayne, Research Triangle Park,
North Carolina (US)
(54) Lamivudint és zidovudint tartalmazó gyógyszerkészítmények
(30) 9622681.6
1996.10.31. GB
(86) PCT/EP 97/05953
(87) WO 98/18477
(74) dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) A61K 36/00
(2006.01)
A61K 31/35
(2006.01)
A61P 19/10
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.957
2006.03.03.
(21) P 01 02879
(22) 1999.06.17.
(40) 2002.03.28.
(73) Sigma-Tau Healthscience S.p.A., Pomezia (IT)
(72) Cavazza, Claudio, Róma (IT)
(54) Csontritkulás és klimaxos változások kezelésére alkalmas készítmény
(30) RM98A000417
1998.06.23. IT
(86) PCT/IT 99/00174
(87) WO 99/66913
(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51) A61K 38/02
(2006.01)
C12N 15/00
(2006.01)
C12P 21/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.901
2006.02.10.
(21) P 01 00025
(22) 1998.10.14.
(40) 2001.05.28.
(73) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(72) Grinnell, Brian William, Indianapolis, Indiana (US);
Hartman, Daniel Lawrence, Indianapolis, Indiana (US);
Yan, Sau-Chi Betty, Indianapolis, Indiana (US)
(54) A hiperkoagulációs állapotok vagy a szerzett C protein hiány
kezelésére szolgáló módszerek
(30) 60/062,549
1997.10.20. US
60/064,765
1997.11.07. US
(86) PCT/US 98/21723
(87) WO 99/20293
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51) A61K 38/47
(2006.01)
A61K 31/70
(2006.01)
A61P 31/22
(2006.01)
A61K 38/40
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.956
2006.03.03.
(21) P 00 02985
(22) 1998.05.06.
(40) 2001.01.29.
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.
S.p.A., Róma (IT)
(72) Pompei, Raffaello, Quartu Sant’Elena (IT);
Pinza, Mario, Corsico (IT)
(54) Glicirrizinsavat és legalább egy antivirális hatású proteint
tartalmazó vírusellenes gyógyszerkészítmény
(30) MI97A001119
1997.05.14. IT
(86) PCT/EP 98/02797
(87) WO 98/51334
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest

(51) A61K 39/095 (2006.01)
A61K 39/08
(2006.01)
A61K 39/116 (2006.01)
A61K 39/40
(2006.01)
C08B 37/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.972
2006.03.16.
(21) P 98 02664
(22) 1996.06.07.
(40) 1999.03.01.
(73) National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario (CA)
(72) Jennings, Harold J., Gloucester, Ontario (CA);
Lussier, Michele, St. Augustin-des-Maures, Quebec (CA);
Michon, Francis, Laurel, Maryland (US);
Pon, Robert, Aylmer, Quebec (CA)
(54) Módosított Meningococcus poliszaharidot tartalmazó konjugált vakcina és módosított poliszacharidok
(30) 08/484,569
1995.06.07. US
(86) PCT/CA 96/00379
(87) WO 96/40239
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A61N 5/00
(2006.01)
(13) B1
224.941
2006.02.27.
P 01 03279
(22) 2001.08.10.
2003.04.28.
BGI Innovációs Kft., Szeged (HU)
dr. Kemény Lajos 50%, Szeged (HU);
dr. Dobozy Attila 10%, Szeged (HU);
dr. Bor Zsolt 10%, Szeged (HU);
dr. Rácz Béla 10%, Szeged (HU);
dr. Szabó Gábor 10%, Szeged (HU);
Ignácz Ferenc 10%, Mélykút (HU)
(54) Fototerápiás berendezés
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

(51) A63F 3/00
(2006.01)
A63F 9/08
(2006.01)
(11) 224.977
(21) P 01 04153
(22) 2001.10.08.
(40) 2003.07.28.
(73) (72) Fábián Edit, Gyõr (HU)
(54) Térbeli látást fejlesztõ logikai társasjáték

(13) B1
2006.03.08.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B01D 15/02
(2006.01)
F16K 11/06
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.935
2006.02.27.
(21) P 01 01664
(22) 1999.03.25.
(40) 2001.09.28.
(73) Outokumpu Oyj, Espoo (FI)
(72) Wijnberg, Bernard Pieter, Haarlem (NL)
(54) Folyadékkezelõ eszköz
(30) 1008704
1998.03.25. NL
(86) PCT/NL 99/00170
(87) WO 99/48585
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) B01J 39/20
(2006.01)
C08F 8/36
(2006.01)
(11) 224.911
(21) P 97 01716
(22) 1997.10.22.
(40) 1999.06.28.
(73) Bayer AG., Leverkusen (DE)
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(72) dr. Halle, Olaf, Köln (DE);
dr. Klipper, Reinhold Maria, Köln (DE);
dr. Lütjens, Holger, Köln (DE);
dr. Rall, Klaus, Köln (DE);
dr. Wagner, Rudolf, Köln (DE)
(54) Eljárás kevés kimosható szennyezõdést tartalmazó kationcserélõ gyanták elõállítására
(30) 196 44 227.3
1996.10.24. DE
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)

(86)
(74)

B05C 9/02
(2006.01)
(13) B1
224.885
2006.02.01.
P 03 03327
(22) 2002.03.01.
2004.01.28.
James Hardie International Finance B.V., Amsterdam (NL)
Cottier, John Sydney, Oatley, New South Wales (AU);
Curran, Chris, Carlingford, New South Wales (AU);
Dow, Geoffrey, Upper Beaconsfield, Victoria (AU)
Berendezés ömledék jellegû anyagok terítéses felhordására
PR 3474
2001.03.02. AU
PR 3475
2001.03.02. AU
PR 3476
2001.03.02. AU
PR 3477
2001.03.02. AU
PR 3478
2001.03.02. AU
PCT/AU 02/00226
(87) WO 02/070145
Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(51) B09B 3/00
(2006.01)
E02F 5/22
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.887
2006.02.01.
(21) P 03 03076
(22) 2001.07.09.
(40) 2004.01.28.
(73) Keanes Limited, London (GB)
(72) Owen, Frank, Northampton, Northamptonshire (GB)
(54) Eljárás és berendezés kitermelésbõl származó, túlnyomórészt
nemszemcsés kötött anyagot tartalmazó, helyszínen kinyert
talaj újrafeldolgozására visszatöltésként való felhasználásra
azonnal alkalmas anyaggá
(30) 0017657.8
2000.07.19. GB
0020851.2
2000.08.24. GB
0101764.9
2001.01.23. GB
(86) PCT/GB 01/03083
(87) WO 02/05978
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51) B26B 21/24
(2006.01)
B26B 21/52
(2006.01)
B65D 83/10
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.928
2006.02.23.
(21) P 05 00579
(22) 1998.02.18.
(40) 2000.10.30.
(73) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(72) Metcalf, Stephen C., West Newton, Massachusetts (US);
Trotta, Robert A., Pembroke, Massachusetts (US);
Petricca, John D., Leominster, Massachusetts (US)
(54)
(62)
(30)
(86)
(74)

Adagolótok borotvanyélhez csatlakoztatható pengepatronokhoz
P0402286 1998.02.18.
HU
08/802,382
1997.02.19. US
PCT/US 98/02949
(87) WO 98/36879
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(51) B26B 21/24
(2006.01)
B26B 21/52
(2006.01)
B65D 83/10
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.929
2006.02.23.
(21) P 05 00583
(22) 1998.02.18.
(40) 2000.10.30.
(73) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(72) Metcalf, Stephen C., West Newton, Massachusetts (US);
Trotta, Robert A., Pembroke, Massachusetts (US);
Petricca, John D., Leominster, Massachusetts (US)
(54) Cserélhetõ borotvapatron, eljárás ennek használatára, borotvanyélhez való csatlakoztatására, borotvakészülék és kombinált borotválkozási rendszer
(62) P0402285 1998.02.18.
HU
(30) 08/802,382
1997.02.19. US
(86) PCT/US 98/02949
(87) WO 98/36879
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

(54)
(62)
(30)
(86)
(74)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

B26B 21/40
(2006.01)
(13) B1
224.926
2006.02.23.
P 05 00578
(22) 1999.04.20.
2001.08.28.
The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
Swanson, Gerald Ted, Kingston, Massachusetts (US);
Flaherty, Paul, Pembroke, Massachusetts (US);
Guay, Matthew Joseph, North Attleboro, Massachusetts (US);
Metcalf, Stephen C., Newton, Massachusetts (US)
Borotvaegység biztonsági borotvarendszerhez
P0101353 1999.04.20.
HU
09/066,499
1998.04.24. US
PCT/US 99/08609
(87) WO 99/55499
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
B26D 9/00
(2006.01)
(13) B1
224.927
2006.02.23.
P 01 03581
(22) 1999.03.01.
2002.01.28.
Leonhard Kurz GmbH & Co., Fürth (DE)
Hopfensitz, Ralph, Schwarzenbruck (DE);
Lutz, Norbert, Rückersdorf (DE)
Eljárás és berendezés hordozófilmbõl és ezen levõ díszítõrétegbõl álló fólia, különösen dombornyomó fólia vágásához
198 16 793.8
1998.04.16. DE
PCT/DE 99/00606
(87) WO 99/54100
Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51) B27K 3/15
(2006.01)
B27K 3/02
(2006.01)
B27K 3/08
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.931
2006.02.23.
(21) P 01 05386
(22) 2001.12.20.
(40) 2004.04.28.
(73) (72) Marmetschke, Michael, Hankensbüttel (DE)
(54) Eljárás és berendezés faanyag telítésére
(30) 100 64 381.7
2000.12.21. DE
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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B29C 33/00
(2006.01)
(13) B1
224.981
2006.03.08.
P 04 00512
(22) 2001.09.25.
2004.08.30.
RECTICEL, Brüsszel (BE)
Malfliet, Guy, Wetteren (BE);
de Winter, Hugo, Wetteren (BE);
Willems, Jan, Wetteren (BE)
Eljárás legalább egy elasztomer poliuretán bõrhatású fedõréteget tartalmazó formázott termék elõállítására, valamint az
eljárás során használt forma
00870216.9
2000.09.26. EP
PCT/BE 01/00165
(87) WO 02/26461
Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(51) B65D 19/44
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(2006.01)
C12P 13/14
(2006.01)
C12N 9/10
(2006.01)
C12N 15/52
(2006.01)
(11) 224.975
(21) P 01 00045
(22) 1999.09.22.
(40) 2001.05.28.
(73) Ajinomoto Co., Inc., Tokió (JP)
(72) Asakura, Yoko, Kanagawa (JP);
Nakamura, Jun, Kanagawa (JP);
Kanno, Sohei, Kanagawa (JP);
Suga, Mikiko, Kanagawa (JP);
Kimura, Eiichiro, Kanagawa (JP);
Ito, Hisao, Kanagawa (JP);
Matsui, Kazuhiko, Kanagawa (JP);
Nakamatsu, Tsuyoshi, Kanagawa (JP);
Kurahashi, Osamu, Kanagawa (JP);
Ohsumi, Tsuyoshi, Tokió (JP)
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(54) Eljárás L-aminosavak elõállítására fermentálással és aminosav-termelõ baktériumtörzsek
(30) 10/271786
1998.09.25. JP
10/271787
1998.09.25. JP
(86) PCT/JP 99/05175
(87) WO 00/18935
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51) C12P 13/04
C12N 15/54
(11) 224.895
(21) P 99 01198
(40) 1999.07.28.

(2006.01)
(2006.01)
(22) 1996.08.27.

(13) B1
2006.02.13.

(73) AJINOMOTO Co., Inc., Tokió (JP)
(72) Ito, Hisao, Kanagawa (JP);
Izui, Masako, Kanagawa (JP);
Kishino, Hiroko, Kanagawa (JP);
Kurahashi, Osamu, Kanagawa (JP);
Ono, Yukiko, Kanagawa (JP)
(54) Eljárás L-aminosavak elõállítására
(30) 7/221561
1995.08.30. JP
8/200860
1996.07.30. JP
(86) PCT/JP 96/02399
(87) WO 97/08333
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)

C12P 19/56
224.896
P 99 03806
2000.03.28.

(2006.01)
(22) 1997.10.02.

(13) B1
2006.02.13.

(73) INDENA S.p.A., Milánó (IT)
(72) Bombardelli, Ezio, Milánó (IT);
Ponzone, Cesare, Milánó (IT)
(54) Eljárás kolchicinoid vegyületek biológiai átalakítására a megfelelõ 3-glikozil-származékokká
(30) MI96A002063
1996.10.07. IT
(86) PCT/EP 97/05429
(87) WO 98/15642
(74) dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(51) C12P 21/06
C12N 1/20
C12N 9/52
(11) 224.974
(21) P 00 04865
(40) 2003.07.28.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(22) 2000.12.07.

(13) B1
2006.03.08.

(73) Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ
80%, Szeged (HU);
Szegedi Tudományegyetem 20%, Szeged (HU)
(72) dr. Rákhelyné Perei Katalin 40%, Szeged (HU);
dr. Kovács Kornél 40%, Szeged (HU); Bagi Zoltán 10%,
Szeged (HU); Takács János 10%, Szeged (HU)
(54) Mikrobiológiai keratinbontó eljárás, az eljárással elõállított
biomassza, valamint keratinbontó baktérium és extracelluláris proteáz
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E01C 7/18
(2006.01)
E01C 11/16
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.886
2006.02.17.
(21) P 04 01222
(22) 2002.02.26.
(40) 2004.10.28.
(73) Owens Corning, Toledo, Ohio (US)
(72) Jones, IV. David R., Tampa, Florida (US);
Helwig, Gregory S., Granville, Ohio (US);
Sintich, John D., Aiken, South Carolina (US)
(54) Eljárás burkolattal ellátott felület megerõsítésére és vízhatlanná tételére
(30) 09/795,774
2001.02.28. US
(86) PCT/US 02/05972
(87) WO 02/068759
(74) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(51) E02B 3/10
(2006.01)
E02D 5/04
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.884
2006.02.01.
(21) P 03 01369
(22) 2003.05.21.
(40) 2005.03.29.
(73) (72) Bódi Imre, Csongrád (HU)
(54) Eljárás vízzáró töltés magasságának és/vagy védelmi képességének növeléséhez, és elõnyösen ehhez alkalmazható szádlemez-kialakítás
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(54)
(74)

E02D 3/11
(2006.01)
(13) B1
224.890
2006.02.01.
P 03 03381
(22) 2003.10.10.
2005.03.29.
(72) Szász János, Budapest (HU)
Szonda és eljárás talaj teherbíró képességének növelésére
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(51) E03D 5/092
(2006.01)
E03D 1/14
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.902
2006.02.16.
(21) P 02 03777
(22) 2000.11.27.
(40) 2003.03.28.
(73) Geberit Technik AG, Jona (CH)
(72) Diethelm, Alois, Vordelthal (CH)
(54) Mûködtetõ berendezés WC-öblítõtartály leeresztõszelepéhez
és leeresztõszelep
(30) 2341/99
1999.12.21. CH
(86) PCT/CH 00/00631
(87) WO 01/46528
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és
Ügyvédi Iroda, Budapest
(51) E04B 1/62
(2006.01)
E04H 4/14
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.889
2006.02.17.
(21) P 00 04440
(22) 2000.11.09.
(40) 2002.05.28.
(73) (72) Kovács István 60%, Szeged (HU);
Kovács Máté 40%, Szeged (HU)
(54) Fokozott biztonságú, környezetvédelmi célokra is használható kármentõk és medencék és eljárás ezek elõállítására
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(54)

E04B 2/02
(2006.01)
(13) B1
224.976
2006.03.08.
P 02 04317
(22) 2002.12.12.
2004.08.30.
(72) Pesti László, Szeged (HU)
Eljárás gyors kivitelezésû, egyhéjú elõtétfalas vagy OSB merevítésû, illetve kéthéjú elõtétfalas külsõ falszerkezetû, favázas, könnyûszerkezetes épületek elõállítására, valamint elõtétfalas külsõ falszerkezetek

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)

E04F 13/08
(2006.01)
(13) B1
224.933
2006.02.23.
P 04 00785
(22) 2001.12.27.
2004.08.30.
Networking Business Company di Frascari Massimiliano,
Reggio Emilia (IT)
Frascari, Massimiliano, Reggio Emilia (IT)
Horgonyzó rendszer burkolólapok és/vagy csempék rögzítéséhez
RE2000U000043
2000.12.28. IT
PCT/IT 01/00657
(87) WO 02/053859
Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

E04F 15/20
(2006.01)
(13) B1
224.894
2006.02.01.
P 01 00920
(22) 2001.02.28.
2002.03.28.
Saint-Gobain Vetrotex France S.A., Chambery (FR)
van Hees, Christiaan M., Roosendaal (NL)

(54) Alap, szabadonhordó födém akusztikai szigetelésére
(30) 00/02598
2000.03.01. FR
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(51) F16K 24/04
(2006.01)
F16K 17/36
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.900
2006.02.02.
(21) P 02 00279
(22) 2000.02.03.
(40) 2002.05.28.
(73) Raval-Agriculture Cooperative Societies Ltd., D.N.
Halutza (IL)
(72) Orenstein, Ehud, Halutza (IL);
Moalem, Zohar, Halutza (IL);
Livne, Yoav, Halutza (IL);
Olchinski, Vladimir, Beer Sheva (IL)
(54) Átfordulásbiztos túltöltésgátló szelep
(30) 128937
1999.03.11. IL
(86) PCT/IL 00/00067
(87) WO 00/53960
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

E04F 19/04
(2006.01)
(13) B1
224.932
2006.02.23.
P 04 02168
(22) 2002.02.19.
2005.03.29.
(72) Wesolowska, Malgorzata, Kielce (PL)
Padlószegélyléc befejezõ végelemekkel
P.346028
2001.02.20. PL
P.349653
2001.09.13. PL
P.351992
2002.02.15. PL
(86) PCT/PL 02/00012
(87) WO 02/066764
(74) Pintz György, Pintz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(54)
(30)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

(51) E05F 3/22
(2006.01)
E05F 15/20
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.888
2006.02.01.
(21) P 00 03243
(22) 1999.02.09.
(40) 2001.02.28.
(73) DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal (DE)
(72) Ginzel, Lothar, Schwerte (DE)
(54) Rögzítõszerkezet véglezáró fedelek házhoz való rögzítésére
(30) 198 04 801.7
1998.02.09. DE
(86) PCT/EP 99/00822
(87) WO 99/40283
(74) Kis-Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

E04G 25/06
(2006.01)
(13) B1
224.892
2006.02.01.
P 04 01848
(22) 2002.10.16.
2004.12.28.
Faresin S.p.A., Breganze/Vicenza (IT)
Faresin, Guido, Bassano del Grappa (IT)
Teleszkópos támasztószerkezet fõleg építõipari alkalmazáshoz
PD2001U000098
2001.10.17. IT
PCT/IT 02/00663
(87) WO 03/033839
dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(51) G01N 33/52
(2006.01)
G01N 33/66
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.897
2006.01.30.
(21) P 97 02555
(22) 1997.12.30.
(40) 1998.08.28.
(73) Lifescan Inc., Milpitas, Kalifornia (US)
(72) Douglas, Joel, Santa Clara, Kalifornia (US);
Kiser, Ernest, Los Altos, Kalifornia (US);
Dato, Remedios, Pleasanton, Kalifornia (US);
Rice, Edward G., Palo Alto, Kalifornia (US);
Maxson, Mark, San Jose, Kalifornia (US);
Tomasco, Michael F., Cupertino, Kalifornia (US);
Tuohy, Deborah P., Cupertino, Kalifornia (US);
Witko, Zbigniew, San Jose, Kalifornia (US);
Segelke, Scott, Mountain View, Kalifornia (US)
(54) Vízuálisan leolvasható reagens-tesztcsíkok
(30) 08/779,735
1996.12.31. US
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
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G05B 19/042 (2006.01)
224.942
P 01 01642
(22) 1998.12.23.
2001.09.28.
Moeller GmbH, Bonn (DE)
Bauerfeind, Dieter, Bonn (DE)
Programozható vezérlõegység

(13) B1
2006.02.27.
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(30) 198 12 423.6
1998.03.20. DE
(86) PCT/DE 98/03780
(87) WO 99/49371
(74) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(51) G06Q 90/00
(2006.01)
G06F 15/02
(2006.01)
G09F 3/04
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.937
2006.02.27.
(21) P 00 04536
(22) 1998.11.24.
(40) 2001.04.28.
(73) (72) Grison, Paul, Valbonne (FR)
(54) Rendszer szabálysértési büntetések kibocsátására és kezelésére
(30) 97/14824
1997.11.26. FR
(86) PCT/FR 98/02509
(87) WO 99/27474
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
G06T 1/00
(2006.01)
(13) B1
224.946
2006.02.27.
P 96 02556
(22) 1996.09.18.
1997.09.29.
Owens-Brockway Glass Container Inc., Toledo, Ohio (US)
Juvinall, John W., Ottawa Lake, Michigan (US)
Rendszer tartályok ellenõrzésére, felhasználó által programozható kaputömb logikával
(30) 08/532,350
1995.09.22. US
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

G07F 13/02
(2006.01)
(13) B1
224.936
2006.02.27.
P 01 01229
(22) 1999.03.16.
2001.07.30.
Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Hága (NL)
Bannel, John Lesley Kingsford, Chester, Cheshire (GB)
Rendszer és eljárás szolgáltatás engedélyezésére
98302064.5
1999.03.19. EP
PCT/EP 99/01791
(87) WO 99/48066
Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

G07F 19/00
(2006.01)
(13) B1
224.943
2006.02.27.
P 02 04383
(22) 2002.12.18.
2004.06.28.
(72) Vilmos András, Budapest (HU)
Eljárás kötelezett és jogosult között termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségek
egyoldalú szándékkal történõ teljesítésére vagy egyoldalú
szándékon alapuló fizetések elõkészítésére és rendezésére
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(54)

G07F 19/00
(2006.01)
(13) B1
224.939
2006.02.27.
P 03 01324
(22) 2003.05.13.
2004.11.29.
(72) Vilmos András, Budapest (HU)
Eljárás eladó és vevõ közötti üzletkötés pénzügyi teljesítésének megbízható elõkészítésére és végrehajtására
(74) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(54)

(51) G11B 27/034 (2006.01)
G11B 20/12
(2006.01)
G11B 27/10
(2006.01)
G11B 27/30
(2006.01)
G11B 27/32
(2006.01)
H04N 5/85
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.951
2006.02.27.
(21) P 01 03983
(22) 2000.06.21.
(40) 2002.03.28.
(73) Koninklijke Philips Electronics N V., Eindhoven (NL)
(72) de Haan, Wiebe, Eindhoven (NL)
(54) Eljárás és felvevõ berendezés video objektumokat ábrázoló
kódolt bit adatfolyam rögzítésére
(30) 99202056.0
1999.06.25. EP
(86) PCT/EP 00/05715
(87) WO 01/01415
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

(54)
(30)
(86)
(74)

H02K 1/18
(2006.01)
(13) B1
224.944
2006.02.27.
P 01 02919
(22) 2000.03.27.
2001.12.28.
General Electric Company, Schenectady, New York (US)
Hollenbeck, Robert Keith, Fort Wayne, Indiana (US);
Bobay, Dennis Patrick, Ossian, Indiana (US);
Grimm, James E., Ossian, Indiana (US);
jr. Golm, Norman C., Fort Wayne, Indiana (US)
Eljárás villamos motor elõállítására és villamos motor
09/276,306
1999.03.25. US
PCT/US 00/08038
(87) WO 00/57541
Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51) H04M 11/04 (2006.01)
H04B 3/54
(2006.01)
(13) B1
(11) 224.948
2006.02.27.
(21) P 02 02839
(22) 2001.05.22.
(40) 2002.12.28.
(73) Wire21, Inc., Carson City, Nevada (US)
(72) Abraham, Charles, Clarksville, Maryland (US)
(54) Kommunikációs berendezés, csatoló és eljárás azok mûködtetésére
(30) 09/576,981
2000.05.23. US
(86) PCT/US 01/16381
(87) WO 01/91437
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)
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H04N 7/16
(2006.01)
(13) B1
224.950
2006.02.27.
P 03 01133
(22) 1999.05.06.
2003.08.28.
NagraCard S.A., Cheseaux/Lausanne (CH)
Kudelski, André, Lutry (CH);
Sasselli, Marco, Chardonne (CH)
Kábeltelevíziós vevõrendszer, eltávolítható biztonsági modul,
eltávolítható dekódoló modul és eljárás információtovábbítás
vezérlésére kábeltelevíziós vevõrendszerben
PCT/IB98/00681
1998.05.07. IB
PCT/IB 99/00821
(87) WO 99/57901
dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
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(51) H04Q 7/22
(2006.01)
G06Q 30/00
(2006.01)
(11) 224.947
(21) P 02 03916
(22) 1999.11.16.
(40) 2003.05.28.
(73) Swisscom Mobile AG., Bern (CH)
(72) Ritter, Rudolf, Zollikofen (CH);
Lauper, Eric, Bern (CH)

(13) B1
2006.02.27.

(54) Rendszer, szerver és eljárás termék megrendeléséhez
(86) PCT/CH 99/00541
(87) WO 01/37591
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

A rovatban meghirdetett szabadalmak száma: 98 db.
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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.629
(54) Egészséges, kenhetõ zsír

(11) 224.646
(54) Implantátum phakiás szemek öregkori távollátásának helyesbítésére

(11) 224.630
(54) Berendezés és eljárás tartály ellenõrzésére
(11) 224.631
(54) Két oldalon hegeszthetõ, orientált, többrétegû poliolefin fólia, eljárás a fólia elõállítására és a fólia alkalmazása
(11) 224.632
(54) Tárolódoboz italokhoz vagy más folyadékokhoz kiugró csutorával, valamint alaptag
(11) 224.633
(54) Takarmányadalék és ilyen adalékot tartalmazó takarmány
(11) 224.634
(54) Benzoil-ekgonin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 224.635
(54) Akriloilhelyettesített disztamicinszármazékok, eljárás elõállításukra, valamint tumorellenes és vírusellenes alkalmazásuk
(11) 224.636
(54) AMPA-receptor inhibitor hatású kondenzált 2,3-benzodiazepinszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(11) 224.637
(54) Helyettesített benzil-aminok és alkalmazásuk depresszió kezelésére alkalmas gyógyszerek elõállítására
(11) 224.638
(54) A kolinerg rendszerre ható, muszkarinagonista hatású aza-spiroszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 224.639
(54) Szinergetikus hatású fungicid keverékek és alkalmazásuk
(11) 224.640
(54) Készítmény és eljárás burgonya csírázásának gátlására
(11) 224.641
(54) Eljárás egy propionsavszármazék elõállítására
(11) 224.642
(54) Biztonsági ablaktörlõ szerkezet gépjármûvekhez
(11) 224.643
(54) Készülék széntartalmú anyagok elgázosítására
(11) 224.644
(54) Mûanyag csõ
(11) 224.645
(54) Eljárás ioncserélõ gyanta ellenáramú regenerálására

(11) 224.647
(54) Légkondicionáló berendezés
(11) 224.648
(54) Nemesacél tartály hajtógáz-adagolásos aeroszolokhoz
(11) 224.649
(54) Építési rendszer és eljárás különösen benzinkutak fûtõanyag-kiszolgáló területéhez
(11) 224.650
(54) Pálya alakú vegetációtest tetõ vékonyréteges telepítésû zölddel
borítására
(11) 224.651
(54) Kapcsolóelem-készlet és alkalmazásai, különösen falburkolatok,
térelválasztók és épített bútorok kialakításához
(11) 224.652
(54) Vezetõképes padlóburkolat, és eljárás annak elõállítására
(11) 224.653
(54) Eljárás száraz cement kezelésére
(11) 224.654
(54) Eljárás bitumentartalmú keverék elõállítására, préselt termék eljárás szerinti alkalmazásra, továbbá bitumentartalmú keverék
útburkolathoz
(11) 224.656
(54) Mintavevõ eszköz, elõnyösen ultramikrokémiai kõanalízishez
(11) 224.657
(54) Fogsorprotézis
(11) 224.658
(54) Eljárás pengepatronokat befogadó rekeszeket tartalmazó adagolótok elõállítására
(11) 224.659
(54) Cserélhetõ pengepatron, eljárás ennek használatára, borotvakészülék és kombinált borotválkozási rendszer
(11) 224.660
(54) Csavarvonalban tekercselt habosított mûanyag termék, és eljárás
annak elõállítására
(11) 224.661
(54) Szerkezeti elrendezés többrétegû homlokzati vasbeton panelek
burkolóhéjának rögzítésére és teherviselõvé tételére, elsõsorban
meglevõ panelépületek felújításához
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(11) 224.662
(54) Folyadékpatron

(11) 224.678
(54) Eljárás dermesztett teherhordó homokbeton-szerkezetek létesítésére

(11) 224.663
(54) Alumínium-alkáliföldfém-szilikát-üveg, valamint az üveg alkalmazása lámpaburaként
(11) 224.664
(54) Berendezés és eljárás szilikonemulziók elõállítására

(11) 224.679
(54) Rekombináns adenovírusok és felhasználásuk adenoasszociált vírusok (AAV) elõállítására, komplementáló sejtvonalak és a rekombináns adenovírusokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 224.680
(54) Konverterhajtómû, valamint eljárás konverterhajtómûnél a blokkolószerkezet reteszelõkarjának tengelycsapágy-beállítására

(11) 224.665
(54) Bevonatos üvegtábla, és eljárás annak elõállítására

(11) 224.681
(54) Melegen hengerlõ berendezés

(11) 224.666
(54) Inhalálókészülék
(11) 224.667
(54) Eljárás binárisan kódolt, idõben állandó információ szolgáltatására alkalmas közlekedési útburkolat kialakítására, és permanens
mágnesbetét ezen célra
(11) 224.668
(54) Elektromechanikus zár és zárkulcs, zárrendszer, eljárás engedélyezõinformáció frissítésére
(11) 224.669
(54) Eljárás tárolási közegen eltárolandó bitsorozat megcímzésére
(11) 224.670
(54) Akusztikus csatolóberendezés, és eljárás alany hallásának mérésére
(11) 224.671
(54) Rendszertechnikai elrendezés elektronikus és intelligens kártyát
kiszolgáló eszközök adatátviteli hálózatokon központi szerverszámítógéphez történõ összeköttetésére

(11) 224.682
(54) Eljárás felületaktív zónával ellátott analitikai segédeszköz gyártására
(11) 224.683
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz
(11) 224.684
(54) Eljárás mozgólépcsõ vagy mozgójárda fékezésének szabályozására
(11) 224.685
(54) 2-Aril-propionsavak alkil-ammónium-sóit tartalmazó, pareterális
gyógyászati készítmények és eljárás az elõállításukra
n

(11) 224.686
(54) Külsõleg alkalmazható, nimeszulidot tartalmazó gyógyszerkészítmény és eljárás elõállítására
(11) 224.687
(54) 16alfa-Metil-szteroidok
(11) 224.688
(54) Eljárás 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,4-triazin (lamotrigin)
elõállítására

(11) 224.672
(54) Optikai felvételi eljárás, és készülék az eljárás foganatosítására
(11) 224.673
(54) Eljárás és berendezés kövek felismerésére egy szállított anyagáramban
(11) 224.674
(54) Eljárás fényáteresztõ hordozó elõre megadott célspektrumnak
megfelelõ spektrális áteresztése kialakítására termodiffúziós festéssel, továbbá ily módon elõállított optikai elem
(11) 224.675
(54) Memóriadiszk-letapogató optikai eszköz

(11) 224.689
(54) Eljárás dementia tüneteit enyhítõ, N-(2,6-dimetil-fenil)-2-(2oxo-1-pirrolidinil)-acetamidot vagy sóját tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 224.690
(54) 4-(4-(4-(Hidroxi-difenil)-1-piperidinil)-1-hidroxi-butil)-alfa,
alfa-dimetil-fenil-ecetsav foszforilezett származékai és eljárás
ezek elõállítására
(11) 224.691
(54) Stabil fehérje foszfolipid-készítmények és eljárás azok elõállítására

(11) 224.676
(54) Tûzjelzõ
(11) 224.677
(54) Eljárás színtévesztõ személyek számára valósághû színérzékelés
biztosítására, additív színkeverésen alapuló megjelenítõeszközöknél

(11) 224.767
(54) Folyamatos ionkibocsátású repülésiidõ-tömegspektrométer, és
eljárás különbözõ tömeg/töltés viszonyú ionok áramának szelektív meghatározására
A rovat 63 db közlést tartalmaz.
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FC4A

(21) P 00 01832
(54) Policiklikus ftalazinszármazékok, felhasználásuk gyógyászati
készítmények elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/77 011
(21) P 97 02076
(54) Poliamidalapú porkompozíció fémszubsztrátumok bevonására,
valamint ilyen bevonattal ellátott kompozitanyag

(21) P 00 02037
(54) Hidroximsavszármazékok, a vegyületek alkalmazása a mátrix
metalloproteináz gátlására alkalmas gyógyászati készítmények
elõállítására, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt
(11) T/73 671
(21) P 95 01973
(54) Eljárás kinolin-aminok elõállítására

(21) P 02 01032
(54) Szétkapcsolható csõcsatlakozó magszállító vezetékhez
(21) P 02 01821
(54) Tartósítószer romlandó készítményekben, különösen kozmetikai
és gyógyszerészeti készítményekben való alkalmazásra
(21) P 02 02723
(54) Tápláléktermék és eljárás gyártására
(21) P 02 03624
(54) Fungicid hatású pirazolkarboxamidok és pirazoltioamidok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 98 00188
(54) Növénytápanyagként használható stabil vas-humat vagy egyéb
mezo- és mikrotápelem-forma és eljárás azok elõállítására
(21) P 99 01092
(54) Benzimidazolszármazékok és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 00 02607
(54) Jármûkorrózíó elleni ökoharmonikus védelmi eljárás
(21) P 00 02629
(54) Befogószálas gyûjtõdosszié
(21) P 00 02800
(54) Fájdalomcsillapító hatású topikális készítmények
(21) P 00 02846
(54) Heteroaril-helyettesített pirrolszármazékok, eljárás elõállításukra
és terápiás alkalmazásuk
(21) P 00 03295
(54) Eljárás (amino-aril)-acetilén-származékok elõállítására

(21) P 99 01171
(54) Eljárás tárgyak, különösen nikotintartalmú rágógumik megjelölésére, az eljárással megjelölt tárgyak, az eljárással megjelölt nikotintartalmú rágógumi

(21) P 00 03484
(54) Pirrolidin-3-karbonsav-származékok és alkalmazásuk endotelin
antagonistaként
(21) P 00 03762
(54) Adipocita-specifikus fehérje-homológok

A rovat 9 db közlést tartalmaz.
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 02597
(54) Gyógyászati készítmény, elsõsorban tumoros megbetegedések
gyógyítására és diagnosztizálására és eljárás vérplazma lipidmentes frakciójának elõállítására

FD9A

(11) T/65 326
(21) P 93 02220
(54) Eljárás dezoxitaxoleszármazékok és e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 00 03782
(54) Gátanyag etilén-oxidra
(21) P 00 04225
(54) Piridinszármazékok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/73 792
(21) P 95 02160
(54) Cefaklort tartalmazó gyógyszerkészítmények és a belõlük elõállítható diszpergálódó tabletták, valamint eljárás ilyen tabletták
elõállítására

(21) P 00 04334
(54) Szubsztituált 1,2,3,4-tetrahidro-naftalin-származékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/75 646
(21) P 96 00509
(54) 5-Aril-indol-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 04468
(54) Eletriptán-hemiszulfátot és koffeint tartalmazó gyógyszerkészítmény
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(21) P 00 04470
(54) Hordozható információfeldolgozó és tranzakciólebonyolító berendezés, rendszer és eljárás biometriai azonosítás és digitális biztonsági igazolás felhasználásával

(21) P 01 03518
(54) Új 2,3,3a,4,9,9a-hexahidro-8-hidroxi-1H-benz[f]indol-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 00 04860
(54) Többrétegû szita papírgyártó berendezés nedves szakaszához és
az ezzel elõállított termék

(21) P 01 03815
(54) Hattagú heterociklusos gyûrûvel kondenzált helyettesített pirazolszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01324
(54) Szénszálas szûrõk

(21) P 01 03997
(54) 6-Dezoxi-eritromicin-származékok, eljárás a vegyületek elõállítására és a vegyületek gyógyszerként történõ alkalmazása

(21) P 01 02496
(54) Haemophilus parasuis vakcina és diagnosztikum

(21) P 01 04265
(54) Gumiabroncs-futófelület

(21) P 01 02697
(54) Eljárás fehérjék elõállítására transzformált élesztõsejtekben

(21) P 01 04322
(54) Csatolóeszköz exkavátorok és hasonló földmunkagépek fogaihoz

(21) P 01 02754
(54) Növénytermesztésben használható többcélú takarólap

(21) P 01 04450
(54) A tal génhez való nukleotidszekvenciák

(21) P 01 02755
(54) Termények levélpergési veszteségeit csökkentõ eljárás

(21) P 01 05062
(54) Ketonok szelektív rediktív aminálása

(21) P 01 02790
(54) Székletirányítótagot tartalmazó eldobható abszorbens cikk
(21) P 01 02860
(54) Kis elektrosztatikus töltésû futószalag és eljárás annak üzemeltetésére

(21) P 02 01973
(54) Izoxazolil- és izoxazolinilcsoporttal szubsztituált benzoil-ciklohexándion-származékok, eljárás elõállításukra és ezek alkalmazása herbicidként és növényi növekedésszabályozóként
(21) P 02 02023
(54) Biztonsági vészjelzõ rendszer testhevederhez

(21) P 01 02952
(54) Száraztisztító eljárás és módosított oldószer
(21) P 01 02964
(54) Kurtovszka Kápia fajtanevû, étkezési paprikafajta (Capsicum
annuum L.)
(21) P 01 02974
(54) Nagyteljesítményû szupravezetõ távvezeték
(21) P 01 03020
(54) Heterociklusos származékok mint FKBP inhibitorok, eljárás az
elõállításukra, köztitermékeik és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 03072
(54) Növekedési hormon kiválasztást elõsegítõ vegyületek alkalmazása
(21) P 01 03149
(54) Gyógyszerkészítmény Alzheimer-kór kezelésére

(21) P 02 02163
(54) Eljárások sejthalál indukálására
(21) P 02 02194
(54) Összetett burkolólap, valamint eljárás összetett burkolólap elõállítására
(21) P 02 02244
(54) Erõmûvi salakpernye építõipari célú hasznosítási formái
(21) P 02 02311
(54) Aeroszollá alakított fertõzésgátló, gyulladásgátló és vértolulást
gátló szerek az orrmelléküreg-gyulladás kezelésében
(21) P 02 02340
(54) Hatóanyagként kondenzált heterociklusos vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 03215
(54) Ajtóterminál

(21) P 02 02371
(54) Diacilhidrazinszármazékok, eljárás ezek elõállítására, alkalmazásuk gyógyászati készítmény elõállítására és a gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03349
(54) Foszfodieszteráz-4 enzimet gátló ftálazinszármazékok és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 02456
(54) Eljárás és készülék kefék elõállítására, valamint az eljárással elõállított kefék

(21) P 01 03397
(54) Bordaegyüttes lenoszövéshez, szövõszék, valamint eljárás lenoszövéshez

(21) P 02 02549
(54) Eljárás és berendezés áramtermelõ szélkerekek hatásfokának javítására
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(21) P 02 02635
(54) Multimer leképzõszerek, eljárás ezek célbajuttatására multilocusos kötés útján és alkalmazásuk

(21) P 03 01699
(54) Imidazolil-anilin-származékok elõállítása anilinek és azolok racionális ligandum-gyorsított Ullmann-kapcsolásával

(21) P 02 02796
(54) Fehérje- és peptid-antigének immunogenitásának fokozására szolgáló Fc-fúziósfehérjék

(21) P 03 01833
(54) CRF2 ligandumok alkalmazása kombinációs terápiában
(21) P 03 02249
(54) Jelek sûrû és biztonságos átvitele

(21) P 02 02818
(54) Edényfestõ berendezés és eljárás festõeszköz cseréjére

(21) P 03 02570
(54) Eszköz csonthelyettesítõ anyag irányítására és megvezetésére

(21) P 02 02848
(54) Eljárás poliéter-poliolok elõállítására
(21) P 02 02880
(54) Nyújtott felszabadulású készítmények, eljárás elõállításukra és
alkalmazásuk
(21) P 02 03036
(54) Készülék a gyomorszáj nyílásának a szûkítésére
(21) P 03 00739
(54) Berendezés egy- vagy többrétegû anyagszövedék szétválasztására és/vagy perforálására, annak alkalmazása, valamint zsebkendõpapír

(21) P 03 02862
(54) HIV reverz transzkriptáz inhibitorokként alkalmazható triciklikus
2-piridon-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02966
(54) Karboxamid-vegyületek és alkalmazásuk humán 11CBY receptor antagonistákként, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03069
(54) Imidazolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk

(21) P 03 00810
(54) Mesterséges értranszplantátum, valamint ennek létrehozása és alkalmazása

(21) P 03 03083
(54) CETP-gátló és atorvasztatin terápiás kombinációját tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01116
(54) (R)-n-[5-metil-8-(4-metil-1-piperazinil)-1,2,3,4-tetrahidro-2-naf
til]-4-morfolino-benzamid új formája, eljárás az ellõállítására és
ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 03096
(54) Eljárás többrétegû üvegszerkezet utólagos beépítésére az egyrétegû üveg eltávolítása nélkül

(21) P 03 01145
(54) Páros csavarorsó-elrendezés összenyomható közegeket szállító
gépekhez, valamint ilyen páros csavarorsóval ellátott közegszállító gép
(21) P 03 01258
(54) Aminoizokinolincsoportot tartalmazó trombin inhibitorok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 01304
(54) Új biszpidinvegyületek és felhasználásuk szívritmuszavarok kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01427
(54) Fotokemoterápiában alkalmazható fotoszenzitizáló, 5-aminolevulinsavészterek azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk
(21) P 03 01431
(54) 3-Indolil-4-fenil-1H-pirrol-2,5-dion-származékok, mint glikogén
szintáz kináz-3béta inhibitorok, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01453
(54) Eletriptánt tartalmazó, szigmoid görbe szerinti, szabályozott hatóanyag-leadású, szemcsés kompozíció és eljárás az elõállítására

(21) P 03 03358
(54) Új peptidek mint hepatitis C vírus NS3 szerin-proteáz inhibitorok
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03464
(54) Eljárás zsírok és/vagy olajok áteresztésére alkoholízissel
(21) P 03 03854
(54) Szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek
(21) P 03 03914
(54) Nyílászáró berendezés különösen ajtó vagy ablak, valamint eljárás ezek elõállítására
(21) P 03 04030
(54) Flexibilisen rögzített bukósisakrendszer
(21) P 03 04076
(54) Verejtékfelfogó betét
(21) P 04 00144
(54) Felügyelõberendezés
(21) P 04 00168
(54) Mikroklímás energiatermelõ ciklonberendezés áramló közeg áramlási energiájának hasznosításához
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(21) P 04 00540
(54) 2-Pirazolin-5-on-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 04 00943
(54) Hidroszenzoros adagolóberendezés

(21) P 98 01711
(54) Helyettesített imidazolidin-2,4-dion-vegyületek felhasználása fájdalomcsillapító szerként alkalmazható gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 99 01322
(54) Eljárás alfa, omega-bróm-klór-alkán-származékok elõállítására

(21) P 04 01078
(54) Izzadásgátló termék dibenzidilén-szorbittal és elasztomerrel dimetikonban
(21) P 04 01097
(54) Karbociklusos hidrazinovegyületek, mint a réztartalmú aminoxidázok inhibitorai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01198
(54) Kettõsfém-cianid katalízissel elõállított alifás polikarbonát-homopolimerek és -kopolimerek
(21) P 04 01337
(54) Eljárás sín szilárd vasúti pályán történõ folyamatos fektetésére,
valamint beállító eszköz és szilárd vasúti pálya
(21) P 04 01353
(54) Többcsatornás hûtõberendezés
(21) P 04 01403
(54) 2,4-Diamino-tiazol-származékok, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 01906
(54) Tartályba kiszerelt termék
(21) P 99 02351
(54) Szilárd metoprolol kompozíció és eljárás annak elõállítására
(21) P 99 02398
(54) Hidroximsavszármazékok alkalmazása autoimmun betegségek
elleni gyógyászati készítmények elõállítására
(21) P 99 02483
(54) Gépjármûabroncs
(21) P 99 02523
(54) Szintetikus kalkoalunitvegyületek és eljárás elõállításukra, továbbá e vegyületeket tartalmazó hõszigetelõ anyag, gyantakompozíció, valamint mezõgazdasági fólia
(21) P 99 03177
(54) Eljárás a bétaA4-peptid aggregációs fokának meghatározására

(21) P 04 01698
(54) Érmetologató szerkezet játékgéphez

(21) P 99 03424
(54) Új eritromicinszármazékok, eljárás elõállításukra és gyógyszerként való alkalmazásuk

(21) P 04 01720
(54) Kódoló, dekódoló, és titkos kulcsot képzõ eszköz és eljárás, valamint eszközkészlet szerzõi jog védelmére és távközlési eszköz titkosított összeköttetés létesítésére

(21) P 99 03550
(54) Eljárás nyomtatott áramkört és legalább egy elektronikus alkatrészt tartalmazó elektronikus modul elõállítására, valamint az eljárással elõállított csipkártyaként kiképzett elektronikus modul

(21) P 04 02034
(54) Készülékmodul-rendszer, valamint eljárás a modulrendszer elõállítására

(21) P 99 03691
(54) Peszticid hatású karbanilidszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 04 02528
(54) Lizintartalmú rágótabletták

(11)
(21) P 02 02547
(54) Fog, fogtartó és fogrendszer földmunkagépek exkavátorkanalához

(21) P 05 00057
(54) Acilezett polipeptidek elõállítási eljárása
(21) P 05 00339
(54) GSK3-mal kapcsolatos állapotok kezelésére használható arilaminok, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 97 01169
(54) Cikloalkano-piridin-származékok, intermedierjeik, elõállításuk és
alkalmazásuk, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) T/65 326
(21) P 01 03873
(54) Dezoxitaxolszármazékok szintézisénél alkalmazott közti termékek és eljárás ezek elõállítására
(11) T/72 922
(21) P 02 02280
(54) Autolizáló fúziós proteineket és redukáló polipeptidet hasznosító
expressziós rendszerek
A rovat 115 db közlést tartalmaz.

(21) P 98 00845
(54) Szerkezet fényforrás hengeres részének megfogására
(21) P 98 01618
(54) Vetõszerkezet tárcsás vetõcsoroszlyával

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt
(21) P 00 01648
(54) Elektrosztatikus porlasztókészülék
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(21) P 01 00337
(54) Az Escherichia coli DSM 6601 törzs fimbrién génjeinek DNS
szekvenciái

(21) P 04 00275
(54) Orvosi vizsgálatokhoz és diagnosztizáláshoz alkalmas egy, vagy
több mûszer kombinációja mindenféle klozettekhez tartozó üléssekkel

(21) P 01 01828
(54) Integrált elektromos nukleinsav-izolálás, -tisztítás és -meghatározás

(21) P 04 00330
(54) Áramlási egység Coriolis-típusú tömegárammérõhöz

(21) P 01 03173
(54) Eljárás oldatok sótartalmának kinyerésére

(21) P 04 00354
(54) Lapos plazmafényforrás

(21) P 01 05440
(54) Eljárás és berendezés egyidejû IP-alapú hang- és adatszolgáltatáshoz vezeték nélküli hálózatokon

(21) P 04 01692
(54) Szomatikus embrió elõállítása nyúl oocita felhasználsával

(21) P 02 02219
(54) Másodlagos fékrendszer elektrohidraulikus szabályozó szeleppel
(21) P 02 02812
(54) Új biciklonukleozid-analógok

(21) P 04 01996
(54) Eljárás gázdiffúziós elektródoknál alkalmazható lapos alakzat
elõállítására
(21) P 04 02384
(54) Festékszóró berendezés, alacsony nyíróviszkozitású vízbázisú
festék, valamint eljárás porlasztható anyag és festék felszórására

(21) P 02 03173
(54) Metformint és N-[2-hidroxi-3-(1-piperidinil)-propoxi]- piridin1-oxi-3-karboximidoil-kloridot tartalmazó kombinált hatóanyagos gyógyászati készítmény
(21) P 03 00818
(54) Talajforgató eszköz, különös tekintettel a szántásnál alkalmazott
eke helyettesítésére

(21) P 05 00237
(54) Kis hõelnyelõ képességû laminátum
(21) P 97 01057
(54) Helyettesített benzoilguanidinszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk gyógyszerekként és diagnosztikumokként, és az
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 98 00591
(54) Eljárás cellulóz gyártására szolgáló alapanyag elõállítására cirokés szudánifû-féleségekbõl

(21) P 03 03209
(54) Laktációserkentõ hatású gyógynövényalapú kompozíció
(21) P 03 03515
(54) Javított orto-alkilezési eljárás

A rovat 28 db közlést tartalmaz.

(21) P 03 03816
(54) Lengõlamellás szél- és vízikerék

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 03 04008
(54) Forgókeretes kaptárban használható térkitöltõ betét, mely legalább részben mûanyag
(21) P 03 04012
(54) Többcélú, teljesen fokozatmentes, irányváltós váltómû

MM4A

(11) 197.332
(21) 2864/86
(54) Eljárás flavanolignánok foszfolipidekkel képzett új komplexei és
az ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények
elõállítására
(11) 198.651
(21) 2759/86
(54) Elõkapcsoló berendezés

(21) P 03 04094
(54) Finom részecskeméretû mésztej és elõállítása
(21) P 04 00002
(54) Új kialakítású vasalóasztal

(11) 199.110
(21) 3272/87
(54) Hatóanyagként 2-(2-klór-1-metoxi-etoxi)-fenil-metil-karbamát
új kristálymódosulatát tartalmazó rovarölõ szer és eljárás az új
kristálymódosulat elõállítására

(21) P 04 00107
(54) Szélzsákkerék repülõgép kerekeinek leszállás elõtti felpörgetésére

(11) 201.107
(21) 3787/88
(54) Alumínium-oxid-alapú csiszolószemcse

(21) P 04 00140
(54) Módosított elektródájú szegmentált üreges katódú kisülési elrendezés porlasztott fémionlézerekhez

(11) 201.544
(21) 3488/89
(54) Eljárás indol-2-onok, kinolin-2-onok, benzo/b/azepin-2-onok,
benzimidazol-2-onok és kinazolin-2-onok 1-hidroxi- 2- piperidino-alkil-származékainak és az ezeket a származékokat tartalmazó gyógyszerkészítményeknek az elõállítására

(21) P 04 00269
(54) Élõ testre rögzíthetõ, többérzékelõs, folyamatos üzemû, többfunkciós, vezeték nélküli, kombinált, automatikus, állapotjelzõ,
táv-pánikriasztó rendszer

(11) 201.873
(21) 3556/89
(54) Eljárás ibudilastot tartalmazó lipid-kikroközeg elõállítására
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(11) 202.173
(21) 3464/86
(54) Eljárás tercier-olefinek alkil-(tercier-alkil)-éterek lebontásával
történõ elõállítására

(11) 213.981
(21) P 95 00096
(54) Eljárás kén-dioxid füstgázokból történõ eltávolítására
(11) 214.029
(21) P 92 02367
(54) Eljárás antihipertenzív hatású, kétkomponensû, szinergista gyógyászati készítmény elõállítására, melynek hatóanyaga egy tetrahidronaftalin- és egy piridazodiazepinszármazék

(11) 204.162
(21) 2771/88
(54) Permet formájában kijuttatható peszticid készítmények
(11) 206.084
(21) 4575/88
(54) Eljárás 9-halogén-[Z]-prosztaglandin-származékok és ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 206.127
(21) 4224/90
(54) Eljárás a 8-as helyzetben szubsztituált ciklosporinok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 206.157
(21) 4183/90
(54) Eljárás hemoglobin meghatározására
(11) 206.736
(21) 3831/89
(54) Eljárás cellulózoldatok elõállítására és berendezés az eljárás megvalósítására
(11) 207.732
(21) 4596/90
(54) Eljárás antimikrobiális hatású lankacidin-karbamát-származékok
elõállítására

(11) 214.235
(21) P 96 02065
(54) Eljárás és berendezés textilbetétes szállítóhevederek textilvázának elõállítására
(11) 214.804
(21) P 92 02447
(54) Zárszerkezet kulcsból és cilinderes zárból
(11) 214.876
(21) P 93 00038
(54) Eljárás herpesz- és citomegalo-vírus elleni polikarbamid hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 215.080
(21) P 95 03956
(54) Növények fejlõdését szabályozó, nagy koncentrációjú, szilárd
mepikvát-kloridot tartalmazó készítmény, eljárás az elõállítására
és ezt tartalmazó termékek

(11) 209.745
(21) 4281/89
(54) Görgõzõ szerszám

(11) 215.274
(21) P 95 02031
(54) Eljárás emberi tápanyagként, valamint élelmiszer és gyógyhatású
készítmények adalékanyagként alkalmazható készítmény vagy
fehérjekoncentrátum elõállítására

(11) 210.323
(21) P 93 00067
(54) Eljárás növekedésihormon-kristályok elõállítására

(11) 215.720
(21) P 95 02192
(54) Csatlakozószerelvény

(11) 211.365
(21) P 93 01936
(54) Talajban lefektetett nemfémes vezetékek vagy efélék fellelésére
szolgáló szalag

(11) 215.757
(21) P 95 02112
(54) Eljárás és berendezés hulladékok hõvel való kezelésére

(11) 211.430
(21) 4085/90
(54) Szerkezetbontott keményítõt tartalmazó keverékkompozíció és
termoplasztikus, szerkezetbontott keményítõt tartalmazó szilárd,
méretstabil termék
(11) 212.067
(21) 2214/91
(54) Elrendezés mikrohullámú vevõberendezéseknél az antennán keresztül visszasugárzott lokáloszcillátorjelek elnyomására
(11) 212.199
(21) 4102/90
(54) Eljárás javított minõségû papírbevonó keverék és papír elõállítására
(11) 212.670
(21) P 94 01997
(54) Korbacol fajtanevû rózsafajta (ROSA L.)
(11) 213.179
(21) 4212/90
(54) Destrukturált keményítõt tartalmazó polimeralapú keverékkompozíciók és eljárás méretstabilis termékek elõállítására

(11) 216.047
(21) P 94 02239
(54) Herbicid hatású izoxazolszármazékok, eljárás a vegyületek elõállítására, hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó készítmények,
és eljárás az alkalmazásukra
(11) 216.074
(21) 2327/91
(54) Eljárás azbesztszálmentes rostos cement elõállítására
(11) 216.147
(21) P 95 02141
(54) Eljárás peszticidekben szegény hatóanyag-koncentrátumok elõállítására növényekbõl
(11) 216.347
(21) P 95 02183
(54) Eljárás a talaj tápanyag-szolgáltató képességének meghatározására, minõsítésére és javítására
(11) 216.664
(21) P 95 02161
(54) Savas oligo- és poliszacharidok bázisos és vegyes sóit tartalmazó
keverékek, ilyen keveréket tartalmazó gyógyászati készítmények,
továbbá élelmiszer-kompozíciók, valamint eljárás ezen keverékek
elõállítására

(11) 213.241
(21) P 95 02262
(54) Szerkezet föld alatti üregben, elsõsorban bányabeli térségben alkalmazott biztosító tagok összekapcsolására

(11) 216.987
(21) P 94 00579
(54) Alkotóelem nyomtatott áramköri lapokhoz

(11) 213.905
(21) 2249/91
(54) Eljárás könnyûbetonadalék-anyagok és könnyûbeton elõállítására, valamint útburkolat, falazóelemek, továbbá szintkiegyenlítõ
és/vagy hõszigetelõ réteg készítésére

(11) 217.082
(21) P 95 02202
(54) Humán neurotrofin-3 alkalmazása anyagcserével kapcsolatos csontbetegségek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására
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(11) 217.292
(21) P 92 00778
(54) Biztonsági zárókészülék

resztül, erre szolgáló rekombináns DNS-vektorok és transzformált
gazdasejtek

(11) 217.470
(21) P 94 02162
(54) Berendezés tekercselésre

(11) 219.796
(21) P 98 01564
(54) Nyomtatógép tisztítóberendezéssel, ív vagy futószalag alakjában
beadagolt nyomathordozók tisztítására

(11) 217.481
(21) P 96 01859
(54) Vastagréteg-technológiájú elektronikus áramköri lap
(11) 217.491
(21) P 94 02061
(54) Nagyfeszültségû félvezetõ eszköz megnagyobbított draintartománnyal
(11) 217.502
(21) P 96 02004
(54) Eljárás és szerkezet betontestek készítésére talajban
(11) 217.786
(21) P 95 00329
(54) Eljárás kemény uretánhab elõállítására
(11) 218.116
(21) P 95 00019
(54) Eljárás tartály elõállítására poliészter alapanyagból és tartály
(11) 218.237
(21) P 98 01645
(54) Berendezés kõzetek, fõleg széntelepek lazítására és/vagy kitermelésére nagynyomású sûrített levegõs jövesztéssel
(11) 218.285
(21) P 97 00057
(54) Kecske májából származó protein és homológjai, ezek alkalmazása tumorellenes terápiában alkalmazható gyógyászati készítmények elõállítására, és az ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(11) 219.985
(21) P 00 02414
(54) Nedvestörlõkendõ-adagoló utántöltõ tárral
(11) 220.024
(21) P 96 00180
(54) Eljárás poliamin polimerek N-oxidálására
(11) 220.099
(21) P 95 00039
(54) Aujeszky-féle betegség és más, álveszettségvírus-mutáns által okozott állati megbetegedések elleni vakcina
(11) 220.252
(21) P 95 00030
(54) Aminosavtranszporter DNS-szekvenciák, transzportert tartalmazó
plazmidok, baktériumok, élesztõk és növények, és azok alkalmazása
(11) 220.443
(21) P 96 00487
(54) Csomagolási eljárás és csomagoló szerkezet tárgyak csomagolására
(11) 220.686
(54) Vasalatrész

(21) P 99 02387

(11) 220.727
(21) P 96 01825
(54) Csatlakozóegység, eljárás ennek megvalósítására és legalább egy
ilyen csatlakozóegységet tartalmazó elektromos készülék

(11) 218.425
(21) P 95 00270
(54) Antigének és szintetikus peptidhordozók konjugátumai és ezeket tartalmazó vakcinák

(11) 220.823
(21) P 98 01739
(54) Eljárás és berendezés eredeti képsorozatok felismerésére

(11) 218.626
(21) P 95 02115
(54) Rögzítõkészülékkel ellátott tetõablak

(11) 220.831
(21) P 98 02641
(54) Egypólusú megszakítókapcsoló

(11) 218.729
(21) P 96 03437
(54) Szerkezet takarítóeszközök oldható rögzítésére

(11) 220.983
(54) Rezgéskeltõ

(11) 218.912
(21) P 94 02154
(54) 4-Aril-oxi- és 4-aril-tio-piperidin-származékok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 221.000
(21) P 97 00067
(54) Koromszemcsék, eljárás azok elõállítására, és a koromszemcsék alkalmazása mesterkeverékekben

(11) 219.017
(21) P 96 00050
(54) Protein-kináz-C expressziójának szabályozására szolgáló oligonukleotidok és azok alkalmazása

(11) 221.027
(21) P 97 00013
(54) Eljárás és katalizátor butindiolnak buténdiollá történõ szelektív hidrogénezésére

(11) 219.133
(21) P 95 00053
(54) Eljárás 3,3-diaril-akrilsavamid elõállítására
(11) 219.175
(21) P 97 01335
(54) Eljárás 1-(3,4-dimetoxi-fenil)-etanol elõállítására
(11) 219.259
(21) P 96 00194
(54) Eljárás 7-amino-dezacetoxi-cefalosporánsav (7-ADCA) hatékony termelésére 2-(karboxi-etil-tio)-acetil- és 3- (karboxi- metil-tio)-propionil-7-ADCA-n keresztül, ehhez rekombináns
DNS- vektorok és transzformált gazdasejtek
(11) 219.265
(21) P 96 00195
(54) Eljárás 7-amino-dezacetoxi-cefalosporánsav (7-ADCA) hatékony termelésére 3-(karboxi-etil-tio)-propionil-7-ADCA-n ke-

(21) P 97 01259

(11) 221.284
(21) P 96 01985
(54) Lánckerékfedél belsõ égésû motor olajszivattyújához
(11) 221.381
(21) P 97 00054
(54) Heteroaromás királis difoszfinok, átmeneti fémkomplexeik, elõállításuk és alkalmazásuk
(11) 221.690
(21) P 99 02542
(54) Lángfestõ fémsókat tartalmazó oldat égetésére alkalmas fémkehely-konstrukció
(11) 222.135
(21) P 99 02335
(54) Szinkronszíjból és szinkrontárcsából álló alakzáró hajtáselrendezés
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(11) 222.161
(54) Villamos kábel

(21) P 98 01543

(11) 222.884
(21) P 02 02138
(54) GK 128 fajtanevû, gyors kezdeti fejlõdésû, kiváló szárú, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 222.173
(21) P 99 02336
(54) Eljárás egyenáramú táplálású fénycsövek fényerõszabályozásához és fénycsõelõtét az eljárás megvalósítására
(11) 222.406
(21) P 96 00053
(54) YAP3 szignál peptidet kódoló DNS-szerkezet

(11) 223.003
(21) P 98 01743
(54) Radiális tengelytömítõ gyûrû
(11) 223.078
(21) P 96 00586
(54) Heterológ peptidek kifejezésére alkalmas, vektorként használható módosított növényi vírusok

(11) 222.530
(21) P 00 02635
(54) Tartószerkezet rácsos tartóból és faprofilból

(11) 223.122
(21) P 97 01311
(54) Egyszer használatos higiéniai termék nedvszívó betéttel

(11) 222.690
(21) P 98 01652
(54) Fermentációs eljárás L-almasav elõállítására
(11) 222.743
(21) P 99 02268
(54) Mv Martina fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum
L.)
(11) 222.744
(21) P 96 03612
(54) Szubsztrátumok hidrogénezése és ilyen eljárással elõállított termékek
(11) 222.746
(21) P 99 02269
(54) Mv Kucsma fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum
L.)
(11) 222.747
(21) P 99 02267
(54) Mv Tamara fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum
L.)
(11) 222.757
(21) P 00 02602
(54) Eljárás és berendezés karbonizált ivóvíz leadására vízcsapon
keresztül

(11) 223.126
(21) P 00 02944
(54) Mûcsonk enosszális fogimplantátum részére, és eljárás annak elõállítására
(11) 223.284
(21) P 01 03360
(54) Központi csapódású szerkezet kétszárnyú, rejtetten nyíló fém csapóajtók vagy ablakok részére
(11) 223.334
(21) P 98 02562
(54) Pasztörizálható mûanyag palack
(11) 223.376
(21) P 99 03962
(54) A 13. csoport vegyületét tartalmazó olefinpolimerizációs katalizátorkészítmények
(11) 223.584
(21) P 01 03010
(54) Eljárás idomdarabok elõállítására utánanövõ nyersanyagokból
nyert rostanyagból, és idomdarab
(11) 223.629
(21) P 01 03031
(54) Állítható tartó üreges padlók számára

(11) 222.818
(21) P 96 00249
(54) Mátrix metalloproteáz inhibitor hatású indolszármazékok, elõállításuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 223.635
(21) P 02 03783
(54) Tartószerkezet polcrendszerekhez

(11) 222.831
(21) P 99 04146
(54) Berendezés üvegtábla befoglalására

(11) 223.638
(21) P 00 03185
(54) Villamos gép, különösen háromfázisú generátor

(11) 222.874
(21) P 02 02128
(54) GK 37 fajtanevû, világosabb zöld levelû, jó vízleadó, beltenyésztett kukorica-szülõvonal (Zea mays L.)

(11) 223.672
(21) P 99 02515
(54) AIDA fajtanevû, barackszínû gerbera (Gerbera Jamesonii H.
Bolus ex Hook)

(11) 222.876
(21) P 02 02130
(54) GK 80 fajtanevû, hidegtûrõ, beltenyésztett kukorica-szülõvonal
(Zea mays L.)

(11) 223.679
(21) P 00 02692
(54) Hengerelem futókoszorúval

(11) 222.877
(21) P 02 02131
(54) GK 104 fajtanevû, kiváló kombinálódóképességû, beltenyésztett
kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 222.881
(21) P 02 02135
(54) GK 115 fajtanevû, jó vízleadó, beltenyésztett kukorica-szülõvonal (Zea mays L.)
(11) 222.882
(21) P 02 02136
(54) GK 118 fajtanevû, jó szemtelítõdést örökítõ, jó vízleadó, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.788
(21) P 99 03774
(54) Több herbicidtolerancia-gént tartalmazó kiméragének, több herbiciddel szemben toleráns növényi sejtek és növények
(11) 223.875
(21) P 03 02672
(54) Mágnesszelep, elsõsorban gépjármû blokkolásgátlóval felszerelt,
hidraulikus fékberendezése számára
(11) 224.234
(21) P 02 02380
(54) Kulcs hengeres szárral
A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(21) P 02 02242
(54) Kapszulareaktor, - System az intim hydromatic megvalósításában

(11) 212.318
(21) P 94 01629
(54) Átalakítható üléscsoport

(21) P 03 02177
(54) Csakrastimulátor

(11) 217.510
(21) P 97 00873
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(21) P 03 02830
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmény
((21) P 03 03830
(54) Parapoxvírus ovis törzsek alkalmazása szervfibrózis ellen

(11) 219.033
(21) P 97 00803
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 219.749
(21) P 97 01012
(54) Eljárás pamutalapanyagú fehérnemû izzadásgátló folyadékkal
való átitatására és eljárás izzadásgátló folyadék elõállítására

(21) P 99 02217
(54) Polikationalapú biokonjugátumok és elõállításukra szolgáló eljárás
A rovat 11 db közlést tartalmaz.

(11) 220.349
(21) P 98 01513
(54) Szénsavas fürdõt elõállító készülék, továbbá hordozható szénsavas fürdõberendezés
(21) P 01 05319
(54) Sínleerõsítõ szerkezet, különösen földalatti gyorsvasúti vonal
pályaszerkezetének átépítéséhez, valamint eljárás a sínleerõsítõ
szerkezetek alkalmazásával a pályaszerkezet átépítéséhez (VIAMetro II.)

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

RH9A

(11) 216.508
(21) P 95 03455
(54) Rugalmas távtartó fóliaházakhoz a borítófóliák élettartamának
növelésére, a fólia feszességének folyamatos biztosítására és a
dupla falú fóliaházak hõszigetelõ képességének fokozására
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

GB9A

(11) 200.623
(21) 2463/88
(73) Kõolajkutató Vállalat 50%, Szolnok (HU);
Szabó Gézáné 10%, Budapest (HU);
Kun Mihály 10%, Szolnok (HU);
László Rudolf 10%, Nagykanizsa (HU);
dr. Szabó Mátyás 10%, Szolnok (HU);
Tatár Attila 10%, Szeged (HU)

(11) T/73 635
(21) P 95 00112
(71) Novartis AG, Basel (CH)
(74) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(11)
(11)
(71)
(74)

T/74 092
(21) P 95 03705
T/74 886
(21) P 96 02603
Aventis Inc., Bridgewater, New Jersey (US)
Somlai Mária, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest

(11) 203.083
(21) 5365/86
(73) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Wädenswil-Branch,
Wädenswil/Au (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(21)
(21)
(71)
(74)

P 00 00572
P 00 02622
AstraZeneca UK Limited, London (GB)
Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(11) 209.430
(21) 1157/91
(73) László Rudolf 3/10%, Nagykanizsa (HU);
Szabó Gézáné 3/10%, Budapest (HU);
Kun Mihály 1/5%, Szolnok (HU);
Munkácsi István 1/5%, Szolnok (HU)

(21) P 00 04256
(71) Wacker Chemie AG, München (DE)
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(11) 213.469
(21) P 93 00705
(73) Teva Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) SOMFAI és TÁRSAI Iparjogi Kft., Budapest

(21) P 00 04654
(71) Wacker Chemie AG, München (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(11) 215.625
(21) P 93 01972
(73) Astucia (UK) Limited, Bicester, Oxford (GB)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 00 04671
(71) Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., Osaka-fu (JP)
(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(11) 215.681
(21) P 95 00650
(73) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Mák András,
Budapest
(11) 216.021
(21) P 96 03313
(73) TREND-FIX Kft., Taksony (HU)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(73)
(74)

218.948
(21) P 96 02449
220.761
(21) P 96 01590
220.895
(21) P 96 01335
220.968
(21) P 96 03168
221.629
(21) P 96 00832
222.887
(21) P 96 01074
223.066
(21) P 95 03708
Aventis Inc., Bridgewater, New Jersey (US)
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 224.150
(21) P 97 00804
(73) Dr. Paulik Jenõné, Budapest (HU);
Bessenyeyné Paulik Edit, Budapest (HU);
Walther Paulik, Krisztina, Münchberg (DE)
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(11) 224.655
(21) P 01 03555
(73) Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid & Co.,
Waldegg-Wopfing (AT)
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 01 03029
(71) TREND-FIX Kft., Taksony (HU)
(21) P 01 03164
(71) Brandschutz Systeme GmbH, Haag am Hausruck (AT)
(74) Kis Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(21) P 01 04110
(71) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(21) P 01 04544
(71) Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Hyderabad,
Andhra Pradesh (IN);
Dr. Reddy’s Laboratories, Inc., Bridgewater, New Jersey (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(21) P 01 05108
(71) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(21) P 01 05321
(71) Wacker Chemie AG, München (DE)
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(74) Ravadits Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

Képviseleti megbízás
(21) 3596/87
(73) MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest (HU);
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest

(21) P 02 00608
(71) Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., Osaka-fu (JP)
(74) dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 01108
(71) Brandschutz Systeme GmbH, Haag am Hausruck (AT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Kis Kovács
Ferencné, Budapest

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 02 03196
(71) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ S.B.G.& K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) 3009/88
(73) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Wädenswil-Branch, Wädenswil/Au (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03613
(71) Brookwood Pharmaceuticals, Inc., Birmingham, Alabama (US)
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21)
(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 02 04549
(71) Institut Gustave Roussy, Villejuif (FR);
CENTELION, Vitry sur Seine (FR)
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) 5150/87
(73) ALKALOIDA Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári (HU);
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(21) P 02 00838
(71) Brookwood Pharmaceuticals, Inc., Birmingham, Alabama (US)
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest

(21) P 03 01319
(71) Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., Osaka-fu (JP)
(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(21) P 04 01062
(71) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(21) P 04 01892
(71) Technocell Dekor GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)
(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21) P 05 00107
(71) Chiesi Farmaceutici S.P.A., Parma (IT)
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(21) P 05 00233
(71) Russell Energy Corporation, Frankfort (US)
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21)
(21)
(71)
(74)

P 98 00688
P 98 01809
Wacker Chemie AG, München (DE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 43 db közlést tartalmaz.

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(73)
(74)

1703/87
2518/87
1972/88
756/88
2635/88
3796/88
6497/88
4402/87
5320/88
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

5591/88
4913/90
2781/89
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

5312/90
7078/90
5314/90
6918/90
4209/89
5889/89
2424/91
P 92 01812
3141/91
P 92 01762
P 92 00244
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(21) 1577/91
(73) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Wädenswil-Branch, Wädenswil/Au (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(21) P 94 01629
(73) (72) Boldizsár Dániel, Budapest (HU)
(74) Rónaszéki Tibor, Budapest
(21) 8129/90
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt. 40%, Debrecen (HU);
Lassú Istvánné 30%, Mernye (HU);
dr. Sarudi Imre 30%, Székesfehérvár (HU)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
Budapest
(21) P 00 00572
(21) P 00 02622
(73) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
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(74) INNOPATENT Kft., Debrecen

(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 01 01396
(73) Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., Laval, Québec (CA)
(74) dr. Láng Tivadarné S.B.G.& K.Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 92 00244
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) INNOPATENT Kft., Debrecen

P 01 02691
P 01 04531
The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
dr. Bódizs Árpád S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) 1577/91
(73) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Wädenswil-Branch, Wädenswil/Au (CH)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Ráthonyi Zoltán
szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 02 00331
(73) BP Oil International Limited, London (GB);
BP Refinery (Kwinana) Pty. Limited, Kwinana,
Western Australia (AU)
(74) dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 94 01629
(73) (72) Boldizsár Dániel, Budapest (HU)
(74) PATINORG Bt., Budapest

P 02 01520
P 04 01480
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/Rhein (DE)
dr. Bódizs Árpád S.B.G.&.K. Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 99 04714
(73) (72) Szûcs Ferenc, Budapest (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 97 00098
(71) Berkowitz, Salamon, Monroe, New York (US)
(74) dr. Strasser Tibor, Budapest
A rovat 38 db közlést tartalmaz.
Képviselet megszûnése

FH9A

(21) 6497/88
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(21) 3009/88
(73) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Wädenswil-Branch, Wädenswil/Au (CH)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Ráthonyi Zoltán
szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) 5150/87
(73) ALKALOIDA Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári (HU);
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) BIOGAL Gyógyszergyár Rt., Debrecen

3141/91
P 92 01762
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
INNOPATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

P 00 00572
P 00 02622
AstraZeneca UK Limited, London (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 01396
(73) Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., Laval, Québec (CA)
(74) Beliczay László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(21)
(21)
(73)
(74)

P 01 02691
P 01 04531
The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
Beliczay László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 02 00331
(73) BP Oil International Limited, London (GB);
BP Refinery (Kwinana) Pty. Limited, Kwinana,
Western Australia (AU)
(74) Beliczay László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) 7078/90
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) Innopatent Kft., Debrecen

(21) P 02 01520
(73) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(74) Beliczay László, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21)
(21)
(73)
(74)

(21) P 04 01480
(73) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

5314/90
6918/90
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
INNOPATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(21) 4209/89
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) INNOPATENT Szabadalmi Iroda, Debrecen

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

(21) 5889/89
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(74) INNOPATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(11) 196.038
(21) 3596/87
(54) Eljárás 5-izopropil-2’béta-dezoxi-urudint tartalmazó külsõ felhasználásra alkalmas, herpeszellenes gyógyászati készítmény elõállítására
(73) MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest (HU);
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(21) 2424/91
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

Név-, illetve címváltozás
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(11) 196.559
(21) 1703/87
(54) Eljárás gyógyászati célra alkalmas nagy stabilitású lágyzselatinkapszulák elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 205.762
(21) 5150/87
(54) Eljárás nagy tisztaságú 5-metil-7-(dietil-amino)-S-triazolo[1,5a]pirimidin elõállítására
(73) ALKALOIDA Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári (HU);
TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 198.069
(21) 2518/87
(54) Eljárás 6-(fenil-acetamido)- és 6(fenoxi-acetamido)-2,2-dimetilpenem-3-karbonsav-káliumsó elõállítására fermentlevek extraktumaiból
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 205.860
(21) 5312/90
(54) Eljárás psoriasis topikális kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 198.757
(21) 1972/88
(54) Eljárás nebramicinkomponensek elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 206.306
(21) 7078/90
(54) Eljárás karbonsavszármazékok elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 199.563
(21) 756/88
(54) Eljárás nebramicin és neomicin típusú antibiotikumok elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 206.824
(21) 5314/90
(54) Eljárás amino-guanidin-származékok és savaddíciós sóik tablettázására és drazsírozására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 200.996
(21) 2635/88
(54) Eljárás N-(3’,4’-dimetoxi-cinnamoil)-antranilsav (tranilast) elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 206.876
(21) 6918/90
(54) Eljárás 1,3-dioxán-4,6-dion-származékok elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 201.567
(21) 3796/88
(54) Eljárás ciklosporin tartalmú intravénásan alkalmazható gyógyszerkészítmények elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 201.577
(21) 6497/88
(54) Eljárás ciklosporin antibiotikumok elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 201.766
(21) 4402/87
(54) Eljárás 5-(2-klór-benzil)-4,5,6,7-tetrahidro-tieno[3,2,-c]-piridin
és gyógyászatilag elfogadható sói gazdaságos ipari elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 202.849
(21) 5320/88
(54) Eljárás 3-(3-klór-izoxazol-5-il)-propionsav elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 202.955
(21) 4604/88
(54) Biztosító elem földalatti üreg, elsõsorban bányabeli térség biztosítására, és szerkezet a biztosító elemek összekapcsolására
(73) Csavar- és Húzottáru Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Alsózsolca (HU)
(11) 203.896
(21) 5591/88
(54) Eljárás aromás aminok glikozidjainak elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 204.436
(21) 4913/90
(54) Eljárás tobramicint, apramicint, vagy gentamicint tartalmazó
parenterális vizes gyógyszerkészítmény elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 205.089
(21) 2781/89
(54) Eljárás új timinszármazékok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 207.277
(21) 4209/89
(54) Eljárás 2,3-dioxo-észterek elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 207.660
(21) 518/91
(54) Eljárás természetes hatóanyagú, gyógyhatású szinergetikus készítmény elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 208.146
(21) 5889/89
(54) Eljárás amino-benzoesav-N-glikozid-származékok elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 209.192
(21) 358/91
(54) Áramlásváltó áramló folyadékok áramlási irányának megfordítására
(73) VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet ZRt.,
Budapest (HU)
(11) 209.402
(21) 2424/91
(54) Fermentációs eljárás deferoxamin-B elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 209.637
(21) 1215/88
(54) Szabadfelületû folyadéktároló tartály, különösen atomerõmûvek
biztonsági rendszerében buborékoltató kondenzátor céljára
(73) VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet ZRt.,
Budapest (HU)
(11) 209.727
(21) 287/91
(54) Sejtszerkezetû cseppleválasztó áramló gázzal elragadott folyadékcseppek leválasztására
(73) Energiagazdálkodási Rt., Budapest (HU);
VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet ZRt.,
Budapest (HU)
(11) 209.799
(21) P 92 01812
(54) Eljárás neomicin-szulfát elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
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(11) 210.190
(21) 3141/91
(54) Eljárás nagy tisztaságú eritromicin fermentlébõl történõ kinyerésére
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 210.262
(21) P 92 01762
(54) Fermentációs eljárás G- és V-penicillin elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 210.294
(21) P 92 00244
(54) Fájdalomcsillapító gyógyászati készítmények és eljárás a készítmények elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 212.360
(21) 8129/90
(54) Eljárás növényrészben lévõ apoláros hatóanyag kinyerésére
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt. 40%, Debrecen (HU);
Lassú Istvánné 30%, Mernye (HU);
dr. Sarudi Imre 30%, Székesfehérvár (HU)

(11) 218.203
(21) P 93 01186
(54) Készítmény gyógyhatású peptidek késleltetett és szabályozott leadására, és eljárás a készítmények és az azt tartalmazó parenterális szuszpenzió elõállítására
(73) Zentaris GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(11) 219.642
(21) P 98 00759
(54) Betéttömb gáz és folyadék közötti hõ- és anyagátadás intenzitásának növelésére
(73) VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet ZRt.,
Budapest (HU)
(11) 219.914
(21) P 92 03000
(54) Eljárás flavíliumszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 223.054
(21) P 97 00645
(54) Tisztítási eljárás nagy tisztaságú ciklosporin A elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 213.469
(21) P 93 00705
(54) Égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények és eljárás azok
elõállítására
(73) Teva Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 213.477
(21) P 92 04061
(54) Eljárás framicetin-szulfát elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 213.481
(21) P 92 01109
(54) Szórószerkezet folyadék szétoszlatására, különösen keresztáramú nedves hûtõtornyokhoz
(73) VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet ZRt.,
Budapest (HU)
(11) 213.553
(21) P 92 01728
(54) Eljárás ciklosporin A tisztítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 213.684
(21) P 93 02421
(54) Eljárás új 1,2,4-triazolo-[1,5-a]-piridinium-sók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 213.884
(21) P 92 04062
(54) Eljárás biomassza eltávolítására fermentlevekbõl
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) 223.152
(21) P 01 01787
(54) Szinkronizálóegység egy elemének kapcsolófogazása
(73) Schaeffler KG, Herzogenaurach (DE)
(11) T/66 097
(21) P 94 00583
(54) Szteroid szulfatáz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(71) Sterix Limited, Berkshire (GB)
(21) P 98 00619
(54) Fermentációs eljárás
(71) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)
(21) P 99 00235
(54) Eljárás keresztkapcsolódási reakciók elvégzésére
(71) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Sulzbach (DE)
(21) P 99 00423
(54) Katalizátorok keresztkapcsolásos reakciók kivitelezésére, eljárás
elõállítására és alkalmazása
(71) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Sulzbach (DE)
(21) P 99 02144
(54) Agyagkészítmények és alkalmazásuk a papírgyártásban
(71) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited, Bradford,
West Yorkshire (GB)
(11) T/66 097
(21) P 98 02359
(54) Szteroid-szulfanáz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(71) Sterix Limited, Berkshire (GB)

(11) 213.934
(21) P 92 04067
(54) Eljárás ciklosporin A kinyerésére
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)
(11) 214.220
(21) P 94 00950
(54) Eljárás 4-alkil-3-klór-1-(alkil-szulfonil)-benzol elõállítására
(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Sulzbach (DE)

(11) T/M6 609
(21) P 00 03946
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorokat tartalmazó gyógyászati készítmények
(71) Sterix Limited, Berkshire (GB)

(11) 214.452
(21) P 92 01811
(54) Eljárás nagytisztaságú deferoxamin-B-sók elõállítására
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) T/M6 609
(21) P 00 03947
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorok alkalmazása
(71) Sterix Limited, Berkshire (GB)

(11) 215.966
(21) P 94 03328
(54) Orálisan alkalmazható, ciklosporint tartalmazó, összetett emulzió-elõkoncentrátum
(73) TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen (HU)

(11) T/M6 609
(21) P 00 03948
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorok
(71) Sterix Limited, Berkshire (GB)
A rovat 55 db közlést tartalmaz.
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
(21)
(96)
(97)
(71)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)

E 04 811862
EP 20040811862
2004.11.23.
EP 1641447 A2
2005.06.09.
Teva Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
Kéri Vilmos, Debrecen (HU);
Melczer István, Debrecen (HU)
Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Eljárás pravasztatin tisztítására
A61K 31/185 (2006.01)
C07C 69/013 (2006.01)
20030525494
2003.11.24. US
20030532314
2003.12.22. US
20040554165
2004.03.18. US

(21)
(96)
(97)
(71)
(72)
(74)

E 04 705103
EP 20040705103 2004.01.26.
EP 1587608 A1
2004.09.16.
Aquasource, Toulouse Cédex (FR)
Abidine, Nouhad, Donneville (FR)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(54) Eljárás membránok elõállítására, például vízkezelésre szolgáló szûrõegységekhez
(51) B01D 67/00
(2006.01)
B01D 69/02
(2006.01)
B01D 71/68
(2006.01)
(30) 20030001013
2003.01.29. FR
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)

(51) B32B 31/08
B32B 7/12
(30) 20020023645

E000225
E 03 807771
EP 20030807771
2003.08.02.
EP 1545417 A1
2004.04.22.
EP 1545417 B1
2006.01.18.
Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim (DE)
Röhrl, Wolfgang
Schläfer László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Inkontinencia-pelenka felnõttek részére
A61F 13/15
(2006.01)
20021046365
2002.09.30. DE

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

E000241
E 03 745033
EP 20030745033
2003.03.21.
EP 1485930 A1
2004.12.15.
EP 1485930 B1
2005.09.07.
Eaton Electric B.V., Hengelo (NL)
Leusenkamp, Martin Bernardus Johannes;
Hilderink, Johannes Hermannus Laurentius Antonius
Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Gettereszköz vákuummegszakítóhoz
H01H 33/66
(2006.01)
20021020223
2002.03.21. NL

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(74)

E000246
E 03 737297
EP 20030737297
2003.01.30.
EP 1471787 A1
2003.08.14.
EP 1471787 B1
2005.09.07.
ISAGRO S.p.A., Milano (IT)
Filippini, Lucio;
Vanzulli, Mauro;
Faccini, Filippo
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Réz-só kompozíciók valamint fitopatogén gombák irtására
történõ alkalmazásuk
A01N 59/20
(2006.01)
A01N 25/14
(2006.01)
2002MI00205
2002.02.05. IT
E000234
E 02 029071
EP 20020029071
2003.01.01.
EP 1413430 A1
2004.04.28.
EP 1413430 B1
2005.06.22.
IMATEP S.A., Fribourg (CH)
A feltaláló neve nem feltüntethetõ
Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Textilt réteggel bevonó és textilt lamináló gyártóberendezés
különféle felhordási eljárásokkal

(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

(2006.01)
2002.10.21. EP

E000226
E 03 720528
EP 20030720528 2003.04.25.
EP 1501993 A1
2003.11.13.
EP 1501993 B1
2005.11.16.
NAOMI Rechte GmbH, Osnabrück (DE)
Kiefer, Zoltan Anton
Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
Forgópántos ajtólap, valamint abból összeépíthetõ zuhanyfülke
E05D 5/02
(2006.01)
E06B 3/54
(2006.01)
F16B 13/06
(2006.01)
20021019232
2002.04.30. DE
E000269
E 03 450012
EP 20030450012 2003.01.14.
EP 1329585 A1
2003.07.23.
EP 1329585 B1
2005.05.25.
(72) Pölzleitner, Anton, Golling (AT)
Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
Eljárás és szerkezet redõnyszekrény elõállítására
E06B 9/17
(2006.01)
E04C 1/39
(2006.01)
20020000018U 2002.01.15. AT
E000247
E 03 706845
EP 20030706845 2003.03.21.
EP 1487833 A1
2003.10.02.
EP 1487833 B1
2005.07.06.
INKE, S.A., Castellbisbal(Barcelona) (ES)
Dalmases Barjoan, Pere;
Puig Torres, Salvador
dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Eljárás gyógyászatilag hatékony vegyületek (granisetron) elõállítására
C07D 451/14 (2006.01)
20020000713
2002.03.26. ES

E000260
E 03 740379
EP 20030740379 2003.06.30.
EP 1521801 A1
2004.01.15.
EP 1521801 B1
2005.11.02.
(73) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen (DE)
(72) Tidow, Jörn;
Scholz, Herbert;
Nimtz, Fritz;
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(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)

Stang, Michael;
Danner, Thomas;
Parg, Adolf;
Förster, Rolf;
Schneider, Karl-Heinrich;
Sterzel, Hans-Josef;
Albert, Bernhard
Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Eljárás kaucsuk vagy latex vulkanizálására kénbõl és komplexképzõkbõl álló keverék alkalmazásával
C08K 3/06
(2006.01)
C08K 9/08
(2006.01)
C08L 21/00
(2006.01)
20021030801
2002.07.08. DE
E000229
E 03 018657
EP 20030018657
2003.08.21.
EP 1403271 A1
2004.03.31.
EP 1403271 B1
2005.11.16.
Degussa AG, Düsseldorf (DE)
dr. Rossen, Kai;
Latinovic, Milan;
Sarich, Martin;
Gardner, Peter;
Rowell, Simon
dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Eljárás 5-formil-2-furil-bórsav elõállítására
C07F 5/02
(2006.01)
20020021439
2002.09.25. EP

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)

(30)

E000276
E 03 745847
EP 20030745847
2003.04.09.
EP 1492795 A1
2003.10.16.
EP 1492795 B1
2005.11.16.
Pliva-Istrazivacki Institut d.o.o, Zagreb (HR)
Mercep, Mladen;
Mesic, Milan;
Pesic, Dijana;
Ozimec, Ivana;
Trojko, Rudolf
dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Tumor nekrózis faktor termelõdés inhibitor hatású 1-, vagy
3-tiabenzonaftoazulének és elõállításuk köztitermékei
C07D 495/04 (2006.01)
A61K 31/38
(2006.01)
20020000303
2002.04.10. HR
E000262
E 03 762550
EP 20030762550
2003.06.27.
EP 1520053 A1
2004.01.15.
EP 1520053 B1
2006.01.04.
Corus Technology BV, Ijmuiden (NL)
Vries, Paul Alexander;
Wouters, Huibrecht Adriaan
Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Eljárás fémolvadék frakcionális kristályosítására

(51) C22B 21/06
(30) 20020077683

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

(2006.01)
2002.07.05. EP

E000249
E 03 700058
EP 20030700058 2003.01.10.
EP 1470124 A1
2003.07.31.
EP 1470124 B1
2005.12.28.
Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains,
New Jersey (US)
Barvian, Mark Robert;
Booth, Richard John;
Quin, John;
Repine, Joseph Thomas;
Sheehan, Derek James;
Toogood, Peter Laurence;
Vanderwel, Scott Norman;
Zhou, Hairong
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
2-(Piridin-2-il-amino)-pirido[2,3-d]pirimidin-7-onok
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61P 25/00
(2006.01)
C07F 9/6561 (2006.01)
A61P 31/12
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
20020350877
2002.01.22. US
E000270
E 03 732809
EP 20030732809 2003.06.18.
EP 1517655 A1
2004.01.08.
EP 1517655 B1
2005.11.09.
Tecres S.p.A., Sommacampagna (IT)
Faccioli, Giovanni;
Soffiatti, Renzo
Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Készülék az egészségügyben alkalmazott folyékony közegek,
például csontcement kézi úton történõ kiadagolására
A61F 2/46
(2006.01)
A61B 17/58
(2006.01)
B05C 17/01
(2006.01)
2002VI00140
2002.06.26. IT

E000267
E 03 709725
EP 20030709725 2003.02.27.
EP 1483246 A1
2003.09.12.
EP 1483246 B1
2005.11.30.
(73) Bayer CropScience S.A., Lyon (FR)
(72) Chou, David Teh-Wei;
Bastiaans, Henricus Maria Martinus;
Kuhlmann, Anke;
Thönessen, Maria-Theresia;
Schnatterer, Stefan;
Döller, Uwe;
Huang, Jamin;
Seeger, Karl;
Scribner, Andrew;
Perez De Leon, Adalberto A.
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
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(54) 5-Szubsztituált-alkilaminopirazol-származékok, a vegyületeket tartalmazó készítmények és azok alkalmazása
(51) C07D 231/44 (2006.01)
A01N 43/56
(2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
(30) 20020361328
2002.03.05. US
20020027033
2002.12.03. EP
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)

(11)
(21)
(96)
(97)

E000264
E 03 723620
EP 20030723620
2003.03.17.
EP 1496895 A1
2003.10.30.
EP 1496895 B1
2005.11.16.
Tas, Sinan, Izmir (TR)
Tas, Sinan; Avci, Oktay
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
Ciklopamin alkalmazása pszoriázis és egyéb bõrrendellenességek kezelésében
A61K 31/4355 (2006.01)
A61P 17/06
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
PCT/TR02/00017 2002.04.19. TR
E000253
E 04 012081
EP 20040012081
2004.05.21.
EP 1484122 A2
2004.12.08.
EP 1484122 B1
2005.11.16.
WKW Erbslöh Automotive GmbH, Wuppertal (DE)
Birkenstock, Alf;
Jandewerth, Markus
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
Eljárás extrudált profilok kilépési sebességének meghatározására és berendezés az eljárás végrehajtására
B21C 31/00
(2006.01)
B21C 23/12
(2006.01)
20031025469
2003.06.05. DE
E000257
E 04 015527
EP 20040015527
2004.07.01.
EP 1493547 A1
2005.01.05.
EP 1493547 B1
2005.12.14.
MBK Maschinenbau Koetke GmbH, Reinstorf (DE)
Koetke, Claus-Dieter
Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Eljárás és berendezés üreges mûanyag testek elõállítására
B29C 49/42
(2006.01)
B29C 49/04
(2006.01)
B29C 49/78
(2006.01)
20031030082
2003.07.03. DE
20031037490
2003.08.14. DE

E000221
E 03 706221
EP 20030706221
2003.01.14.
EP 1470086 A2
2003.07.24.
EP 1470086 B1
2005.08.10.
(73) (72) Reichel, Frank, Berlin (DE)

(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(54) Vágókészülék, túlnyomórészt ásványi anyagokból álló, lapos,
sík anyagok, elsõsorban üveg, elõnyösen ragasztott biztonsági
üveg vágásához
(51) C03B 33/00
(2006.01)
(30) 20021001253
2002.01.15. DE
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
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E000242
E 03 010072
EP 20030010072 2003.05.03.
EP 1455298 A1
2004.09.08.
EP 1455298 B1
2005.10.26.
SICK, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
Bian, Long Xiang;
jr. Sweeney, Walter P.
Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Eljárás és rendszer mérés javítására
G06K 9/20
(2006.01)
G06K 7/10
(2006.01)
20030382405
2003.03.06. US
E000228
E 03 744832
EP 20030744832 2003.03.21.
EP 1490252 A1
2003.10.02.
EP 1490252 B1
2005.11.16.
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH,
München (DE)
Fantazi, Alain;
Hemery, Franck
dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Rugótárolós fékhenger
B60T 17/08
(2006.01)
20021014033
2002.03.27. DE
E000239
E 04 003663
EP 20040003663 2004.02.18.
EP 1455373 A1
2004.09.08.
EP 1455373 B1
2005.10.19.
Panasonic Electric Works Europe AG, Holzkirchen (DE)
Elsinger, Herbert
Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Jelfogó-érintkezõ szerelvény
H01H 50/58 (2006.01)
20031009596
2003.03.05. DE
E000282
E 03 002981
EP 20030002981 2003.02.11.
EP 1336790 A1
2003.08.20.
EP 1336790 B1
2005.10.05.
Essef Corporation d.b.a. Pentair Water Treatment, Chardon,
Ohio (US)
Le Breton, Edward T.;
Ellis, George S.
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Gyorskioldó csatlakozó szerelvény
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(51) F16L 37/088 (2006.01)
F16L 37/14
(2006.01)
(30) 20020357334P 2002.02.15. US

(11)
(21)
(96)
(97)

(11)
(21)
(96)
(97)

(73)

(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
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(97)
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(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(74)
(54)
(51)
(30)

E000256
E 03 708259
EP 20030708259
2003.03.20.
EP 1489943 A1
2003.10.09.
EP 1489943 B1
2005.10.05.
LEONARDO S.r.l., Figino Serenza (Como) (IT)
Cattaneo, Carlo
dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Behajtható csöves láb tartófelületekhez
A47B 3/08
(2006.01)
2002MI00662
2002.03.29. IT

(72)
(74)
(54)
(51)

(30)

E000224
E 03 290053
EP 20030290053
2003.01.09.
EP 1411177 A1
2004.04.21.
EP 1411177 B1
2005.11.16.
PTC, Pantin (FR)
Houze, Christian
Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Eljárás és berendezés olyan tárgy teherbírásának meghatározására, amelyet rezgetéses besüllyesztéssel helyeznek bele a
talajba
E02D 33/00
(2006.01)
20020000392
2002.01.14. FR
E000223
E 03 722623
EP 20030722623
2003.04.23.
EP 1499434 A1
2003.11.06.
EP 1499434 B1
2005.11.02.
Foster Wheeler Energia Oy, Helsinki (FI)
Myöhänen, Kari;
Taibi, Frank;
Vilokki, Harri
Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Rostélyszerkezet fluidágyas reaktorhoz, valamint eljárás darabos anyag fluidágyas reaktorból történõ eltávolítására
B01J 8/44
(2006.01)
F23C 10/20
(2006.01)
20020132375
2002.04.26. US
E000240
E 04 002181
EP 20040002181
2004.01.30.
EP 1580878 A1
2005.09.28.
EP 1580878 B1
2005.10.05.
(72) dr. Jakob, Karl, Baldham (DE)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
Áramellátó kapcsolás háromfázisú aszinkronmotorhoz
H02P 7/54
H02P 7/56
20032014865U 2003.09.24. DE

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
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E000266
E 03 709786
EP 20030709786 2003.02.26.
EP 1480981 A1
2003.09.04.
EP 1480981 B1
2005.11.09.
Sanofi-Aventis, Paris (FR);
Mitsubishi Pharma Corporation, Osaka (JP)
Lochead, Alistar;
Saady, Mourad;
Yaiche, Philippe
dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
1-(Alkil)-, 1-[(heteroaril)-alkil]- és 1-[(aril)-alkil]-7- (pirimidin-4-il)-imidazol[1,2-a]pirimidin-5(1H)-on-származékok
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 25/28
(2006.01)
20020290487
2002.02.28. EP
E000244
E 03 755169
EP 20030755169 2003.05.20.
EP 1507931 A1
2003.12.04.
EP 1507931 B1
2006.01.04.
Saint-Gobain PAM, Nancy (FR)
Hauer, Jean-Claude;
Pietrzak, Jean-Paul
Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Nyílászáró berendezés, különösen aknanyíláshoz
E02D 29/14
(2006.01)
E05D 1/06
(2006.01)
E05D 11/10
(2006.01)
20020006393
2002.05.24. FR
E000231
E 03 734693
EP 20030734693 2003.01.27.
EP 1472009 A1
2003.08.07.
EP 1472009 B1
2005.12.28.
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel (CH)
Kunz, Martin;
Bauer, Michael;
Baranyai, Andreas;
Macor, Giorgio
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Eljárás erõsen tapadó bevonatok elõállítására
B05D 3/02
(2006.01)
B05D 3/06
(2006.01)
B05D 3/14
(2006.01)
20021003245
2002.01.29. DE
E000218
E 03 015698
EP 20030015698 2003.07.21.
EP 1387002 A1
2004.02.04.
EP 1387002 B1
2005.11.16.
Mantion, Besancon (FR)
Requet, Claude André Pierre
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Rendezõ váltóállító berendezés kapu vagy kocsi vezetéséhez
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(51) E01B 25/26
(30) 20020009618
(11)
(21)
(96)
(97)
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(72)
(74)
(54)
(51)
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(97)
(73)
(74)
(54)
(51)
(30)

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)

(2006.01)
2002.07.29. FR

(51) C08K 5/00
C08F 287/00
C08K 5/101
C08K 5/103
C08K 5/134
C08K 5/315
C08K 5/3435
C08K 5/3475
C08K 5/527
C08L 51/00
C08L 67/02
(30) 20020405430

E000219
E 03 075851
EP 20030075851
2003.03.24.
EP 1462424 A1
2004.09.29.
EP 1462424 B1
2005.11.09.
Murk en Murk Holding B.V., Leerdam (NL)
Murk, Erwin Coenraad
dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Szálerõsítésû építõelem
C04B 28/06
(2006.01)
C09K 21/02
(2006.01)
E04B 1/94
(2006.01)
E000252
E 03 747420
EP 20030747420
2003.04.25.
EP 1408768 A1
2003.11.13.
EP 1408768 B1
2006.03.01.
Cerestar Holding B.V., Sas Van Gent (NL)
Gonze, Michel Henri Andre;
De Meuter, Pascale Adolphine Emilienne;
Stouffs, Robert Henri-Marcel
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Folyékony maltitolból elõállított, DP4+ frakciót tartalmazó,
cukormentes készítménybevonatok
A23G 3/54
(2006.01)
A23G 3/34
(2006.01)
A23G 4/10
(2006.01)
A23G 4/20
(2006.01)
A23G 3/42
(2006.01)
20020009671
2002.04.27. GB
E000235
E 03 028640
EP 20030028640
2003.12.15.
EP 1431445 A1
2004.06.23.
EP 1431445 B1
2005.11.23.
(72) Wingerter, Thomas, Hamburg (DE);
Mengel, Katrin, Hamburg (DE)
dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Többfunkciós tartókészülék lapos tárgyak összefogására, szállítására és kezelésére
D06F 95/00
(2006.01)
D06F 55/00
(2006.01)
20021059923
2002.12.20. DE
20031014850
2003.03.31. DE
E000248
E 03 405357
EP 20030405357
2003.05.22.
EP 1367091 A1
2003.12.03.
EP 1367091 B1
2005.11.30.
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel (CH)
Bonora, Michela
Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Mezõgazdasági árucikkek

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(74)
(54)
(51)
(30)
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(97)
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(74)
(54)
(51)
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(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
2002.05.30. EP

E000220
E 03 794938
EP 20030794938 2003.08.26.
EP 1532319 A1
2004.03.25.
EP 1532319 B1
2005.11.09.
(72) Pötzsch, Holger, Darmstadt (DE)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Gátszerkezet folyadékokhoz és ömlesztett anyagokhoz
E02B 3/10
(2006.01)
20021040779
2002.08.30. DE
20021053889
2002.11.18. DE
20021058087
2002.12.11. DE
E000251
E 03 017757
EP 20030017757 2003.08.04.
EP 1471013 A1
2004.10.27.
EP 1471013 B1
2005.11.23.
Lindal Ventil GmbH, Bad Oldesloe (DE)
Marroncles, Alain
dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Permetezõsapka
B65D 83/16
(2006.01)
20032006719 U 2003.04.24. DE
E000278
E 03 708143
EP 20030708143 2003.02.26.
EP 1478707 A1
2003.09.04.
EP 1478707 B1
2006.02.22.
Degussa Construction Chemicals GmbH, Trostberg (DE)
Steidl, Norbert;
Maier, Alois;
Wolfertstetter, Franz;
Hiller, Wolfgang;
Stadler, Rupert
Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Vizes, fluormódosított poliuretán rendszer grafiti és szennyezés elleni bevonatokhoz
C09D 175/04 (2006.01)
C08F 283/00 (2006.01)
C08G 18/08
(2006.01)
C08G 18/10
(2006.01)
C08G 18/12
(2006.01)
C08G 18/28
(2006.01)
C08G 18/38
(2006.01)
C08G 18/46
(2006.01)
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C08G 18/50
C08G 18/62
C09K 3/10
C08G 18/63
C08G 18/66
C08G 65/18
C08G 65/20
C08G 65/22
C09D 5/16
C09D 5/34
(30) 20021008567
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
2002.02.27. DE

(51) B66B 13/30
(30) 20021030799
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

E000236
E 04 009481
EP 20040009481
2004.04.22.
EP 1471190 A2
2004.10.27.
EP 1471190 B1
2005.10.05.
Viessmann Kältetechnik Aktiengesellschaft, Hof (DE)
Gebelein, Bernd
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Feszítõzár falépítõ elemek összekötésére helyiségmodulok elõállításához
E04B 1/61
(2006.01)
F16B 12/20
(2006.01)
20031018940
2003.04.26. DE

(74)

E000232
E 03 712137
EP 20030712137
2003.04.09.
EP 1496902 A1
2003.10.23.
EP 1496902 B1
2005.12.14.
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein (DE)
Banholzer, Rolf;
Meade, Christopher John Montague;
Meissner, Helmut;
Morschhäuser, Gerd;
Pairet, Michel;
Pieper, Michael P.;
Pohl, Gerald;
Reichl, Richard;
Speck, Georg
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
Szteroidokat és egy új antikolinergikumot tartalmazó gyógyszer
A61K 31/46
(2006.01)
A61K 9/12
(2006.01)
A61K 31/56
(2006.01)
A61P 11/06
(2006.01)
20021016429
2002.04.12. DE

(73)
(72)

E000254
E 03 010766
EP 20030010766
2003.05.14.
EP 1380531 A1
2004.01.14.
EP 1380531 B1
2005.11.23.
Novoferm GmbH, Rees (DE)
Borneck, Rolf
Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Liftaknaajtó

(30)

(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(11)
(21)
(96)
(97)

(2006.01)
2002.07.08. DE

E000259
E 03 706482
EP 20030706482 2003.02.12.
EP 1485195 A1
2003.09.04.
EP 1485195 B1
2005.11.16.
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen (DE)
Olbert, Gerhard;
Mattke, Torsten;
Vanderwaeren, Luc;
Nevejans, Filip;
Hammenecker, Jan
Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Eljárás foszgén elõállítására
B01J 8/00
(2006.01)
B01J 8/06
(2006.01)
B01J 12/00
(2006.01)
B01J 19/00
(2006.01)
C01B 31/28
(2006.01)
20021008398
2002.02.27. DE
E000230
E 03 730029
EP 20030730029 2003.05.14.
EP 1506223 A1
2003.11.27.
EP 1506223 B1
2005.11.16.
Bavarian Nordic A/S, Kvistgaard (DK)
Howley, Paul;
Leyrer, Sonja;
Felder, Eva
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
HIV szabályozó/járulékos fehérjék fúziós fehérjéje
C07K 14/16
(2006.01)
C12N 15/62
(2006.01)
20020000754
2002.05.16. DK
E000237
E 03 019825
EP 20030019825 2003.08.30.
EP 1407875 A1
2004.04.14.
EP 1407875 B1
2005.11.23.
ContiTech Luftfedersysteme GmbH, Hannover (DE)
dr. Bederna, Christoph;
Gawinski, Hubertus
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Légrugó tömlõs gördülõhuzatának kialakítása
B29D 22/00
(2006.01)
B29C 70/44
(2006.01)
F16F 9/04
(2006.01)
20021047337
2002.10.10. DE

E000238
E 03 028408
EP 20030028408 2003.12.11.
EP 1442901 A1
2004.08.04.
EP 1442901 B1
2006.01.04.
(73) Schmitz Gotha Fahrzeugwerke GmbH, Gotha (DE)
(72) Gortan, Björn;
Koch, Josef
E23
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(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(54) Vonószerkezet-elrendezés pótkocsihoz és vonórúd pótkocsivonószerkezet-elrendezéshez
(51) B60D 1/145
(2006.01)
B60D 1/44
(2006.01)
B60D 1/46
(2006.01)
(30) 20031003338
2003.01.29. DE
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
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(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

E000258
E 03 450052
EP 20030450052
2003.02.26.
EP 1340482 A1
2003.09.03.
EP 1340482 B1
2005.11.30.
Elsa, Edelmetall Legier-und Scheideanstalt GmbH,
Langenzersdorf (AT)
Esterle, Astrid
Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Nemesfémalapú fogászati ötvözet
A61K 6/04
(2006.01)
20020000305
2002.02.27. AT

(74)
(54)
(51)
(30)

E000261
E 03 769275
EP 20030769275
2003.09.12.
EP 1542923 A1
2004.04.01.
EP 1542923 B1
2005.12.28.
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen (DE)
Walsdorff, Christian;
Fiene, Martin;
Adami, Christoph;
Ströfer, Eckhard;
Harth, Klaus
dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Rögzített ágyas eljárás klór elõállítására, sósav gázfázisban
végzett katalitikus oxidációjával
C01B 7/00
(2006.01)
B01J 23/46
(2006.01)
20021042400
2002.09.12. DE
E000275
E 03 712000
EP 20030712000
2003.03.13.
EP 1485441 A2
2003.10.02.
EP 1485441 B1
2006.02.01.
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel (CH)
Thibaut, Daniel
Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Vizes diszperziók antioxidánsok számára
C09J 7/02
(2006.01)
C08F 8/00
(2006.01)
C08J 7/04
(2006.01)
C08K 5/09
(2006.01)
C08K 5/098
(2006.01)
C08K 5/13
(2006.01)
C08K 5/134
(2006.01)
C09D 5/32
(2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 133/06 (2006.01)

C09D 167/00
C09D 201/00
(30) 20020405218

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

(2006.01)
(2006.01)
2002.03.21. EP

E000263
E 03 762544
EP 20030762544 2003.06.30.
EP 1521525 A1
2004.01.15.
EP 1521525 B1
2006.01.04.
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen (DE)
Ammermann, Eberhard;
Stierl, Reinhard;
Schöfl, Ulrich;
Schelberger, Klaus;
Scherer, Maria;
Henningsen, Michael;
Gold, Randall Even
dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Ditianonalapú fungicid keverékek
A01N 43/32
(2006.01)
A01N 43/02
(2006.01)
20021030803
2002.07.08. DE
E000271
E 03 790726
EP 20030790726 2003.08.15.
EP 1532364 A1
2004.03.11.
EP 1532364 B1
2005.11.23.
Umformtechnik Bäuerle GmbH, Böbingen/Rems (DE)
Bergmann, Joachim W.;
Vieweg, Niels
Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Eljárás munkadarab megmunkálására egy nagynyomású üzemanyag-tárolóhoz, és munkadarab az eljárás alkalmazására
F02M 55/02 (2006.01)
B23P 9/02
(2006.01)
B23P 15/00
(2006.01)
20021039379
2002.08.25. DE
E000265
E 03 737267
EP 20030737267 2003.01.23.
EP 1472141 A1
2003.08.14.
EP 1472141 B1
2006.01.04.
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach (DE)
Thöing, Heinrich
Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Eljárás darabáru-termékek egyszer használatos csomagolásba való csomagolására, valamint egyszer használatos csomagolás
B65B 11/52
(2006.01)
B65D 75/30
(2006.01)
20021004675
2002.02.06. DE

E000255
E 03 450068
EP 20030450068 2003.03.17.
EP 1346718 A1
2003.09.24.
EP 1346718 B1
2005.11.16.
(73) Elsa, Edelmetall Legier-und Scheideanstalt GmbH,
Langenzersdorf (AT)
E24
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(72) Esterle, Astrid
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(54) Nemesfémalapú fogászati ötvözet
(51) A61K 6/04
(2006.01)
(30) 20020000448
2002.03.22. AT
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

E000272
E 03 292015
EP 20030292015
2003.08.11.
EP 1389636 A1
2004.02.18.
EP 1389636 B1
2005.11.02.
Pernod-Ricard, Paris (FR)
Leleu, Martine
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
Eljárás anetholtartalmú ánizsos szeszes ital elõállítására
C12G 3/06
(2006.01)
A23L 1/22
(2006.01)
20020010342
2002.08.14. FR
E000227
E 03 715476
EP 20030715476
2003.03.27.
EP 1478188 A1
2004.11.17.
EP 1478188 B1
2005.12.07.
Matshushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi,
Osaka (JP)
Abe, Kiyofumi;
Kadono, Shinya;
Kondo, Satoshi;
Hagai, Makoto
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
Képkódóló eljárás és képdekódóló eljárás
H04N 7/30
(2006.01)
H04N 7/50
(2006.01)
20020112665
2002.04.15. JP
E000243
E 03 020306
EP 20030020306
2003.09.09.
EP 1455033 A1
2004.09.08.
EP 1455033 B1
2006.01.04.
(72) Zwimpfer, Hans, Basel (CH)
Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Lakóépület lépcsõzetes elrendezésû, emeletes lakásokkal
E04H 1/04
(2006.01)
20030000324
2003.03.03. CH

E000273
E 03 079067
EP 20030079067
2003.12.15.
EP 1431314 A2
2004.06.23.
EP 1431314 B1
2005.11.16.
(73) ENI S.p.A., Roma (IT);
Polimeri Europa S.p.A., Brindisi (IT)
(72) Cardi, Nicoletta;
Alberti, Angelo;
Laus, Michele;
Benaglia, Massimo;
Sparnacci, Katia
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(54) Eljárás olefinesen telítetlen monomerek élõ gyökös polimerizációjára
(51) C08F 2/38
(2006.01)
C07F 7/08
(2006.01)
C08F 12/04
(2006.01)
(30) 2002MI02703
2002.12.20. IT
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(74)
(54)
(51)
(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)

E25

E000245
E 04 001238
EP 20040001238 2004.01.21.
EP 1441168 A1
2004.07.28.
EP 1441168 B1
2005.10.26.
Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim (DE)
Fastanz, Mathias;
Kehl, Torsten;
Schmitt, Harald;
Ehrhardt, Peter
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
Fúrószerelvény szelephez
F16L 41/06
(2006.01)
F16L 47/34
(2006.01)
20031002917
2003.01.24. DE
E000233
E 03 013574
EP 20030013574 2003.06.13.
EP 1487240 A1
2004.12.15.
EP 1487240 B1
2005.08.31.
Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim (DE)
dr. Wild, Hans-Peter;
Gunn, Bradley;
Lochbühler, Klaus
Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Termékáram-melegítõ
H05B 6/60
(2006.01)
E000222
E 03 003721
EP 20030003721 2003.02.19.
EP 1378197 A1
2004.01.07.
EP 1378197 B1
2005.11.02.
(72) Wedi, Stephan, Emsdetten (DE)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
Alépítmény zuhanytálcához
A47K 3/40
(2006.01)
A47K 3/16
(2006.01)
20021030557
2002.07.05. DE
E000277
E 03 019902
EP 20030019902 2003.09.02.
EP 1415978 A1
2004.05.06.
EP 1415978 B1
2006.02.22.
Oxeno Olefinchemie GmbH, Marl (DE)
Koch, Jürgen;
dr. Grass, Michael
dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Benzoesav-izodecilészter keverékek, eljárás elõállításukra és
alkalmazásuk
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(51) C07C 69/78
C08K 5/101
(30) 20021049912

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)
(30)

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)

(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)

(74)
(54)
(51)
(30)

(11)
(21)
(96)
(97)

(2006.01)
(2006.01)
2002.10.26. DE

(73)
(72)

E000250
E 03 708180
EP 20030708180
2003.03.06.
EP 1487421 A2
2003.10.02.
EP 1487421 B1
2006.02.01.
Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt (DE)
Beckert, Thomas;
Rudolph, Markus;
Dressman, Jennifer
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
Gyógyszerforma a budesonid hatóanyaghoz
A61K 9/50
(2006.01)
A61K 31/58
(2006.01)
20021014002
2002.03.27. DE

(74)
(54)
(51)

(30)

(11)
(21)
(96)
(97)

E000279
E 03 811741
EP 20030811741
2003.10.25.
EP 1563112 A2
2004.06.10.
EP 1563112 B1
2006.03.15.
SMS Demag Aktiengesellschaft, Düsseldorf (DE)
Brisberger, Rolf;
Falkenhahn, Bodo;
Behrens, Holger;
Zielenbach, Michael;
Tenckhoff, Bernhard
Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Berendezés fémstrang, különösen acélszalag olvadékmerüléses bevonására
C23C 2/00
(2006.01)
20021054513
2002.11.22. DE

E000274
E 03 787805
EP 20030787805
2003.08.08.
EP 1531673 A2
2004.02.26.
EP 1531673 B1
2006.01.04.
Bayer CropScience S.A., Lyon (FR)
Mansfield, Darren James;
Cooke, Tracey;
Thomas, Peter Stanley;
Coqueron, Pierre-Yves;
Vors, Jean-Pierre;
Briggs, Geoffrey Gower;
Lachaise, Helene;
Rieck, Heiko;
Desbordes, Philippe;
Grosjean-Cournoyer, Marie-Claire
dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Új 2-piridiletilbenzamid-származékok
A01N 43/40
(2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
20020356159
2002.08.12. EP
20030005233
2003.04.29. FR

(73)
(72)

(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)
(73)
(72)
(74)
(54)
(51)

(30)
(11)
(21)
(96)
(97)

E000268
E 03 757024
EP 20030757024 2003.06.05.
EP 1511625 A1
2003.12.18.
EP 1511625 B1
2005.12.21.
KS Gleitlager GmbH, St. Leon-Rot (DE)
Haupert, Frank;
Bickle, Wolfgang
dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
Kompozit anyag siklócsapágyakhoz
B32B 27/18
(2006.01)
C08K 3/00
(2006.01)
F16C 33/20
(2006.01)
20021025783
2002.06.10. DE
20021026262
2002.06.07. DE
E000283
E 03 004365
EP 20030004365 2003.03.03.
EP 1344766 A2
2003.09.17.
EP 1344766 B1
2005.12.07.
Bayer MaterialScience AG., Leverkusen (DE)
dr. Hagen, Torsten;
dr. Kämper, Friedhelm;
dr. Koch, Daniel;
Uchdorf, Rudolf;
dr. Wershofen, Stefan
Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Eljárás csökkentett színértékszámú difenil-metán-sorozathoz
tartozó poliizocianátok elõállítására
C07C 209/78 (2006.01)
C07C 211/50 (2006.01)
C07C 263/10 (2006.01)
C07C 265/14 (2006.01)
C08G 18/76
(2006.01)
20021011021
2002.03.13. DE
E000284
E 03 735782
EP 20030735782 2003.03.19.
EP 1485536 A2
2003.09.25.
EP 1485536 B1
2005.12.14.
Saint-Gobain Vetrotex France S.A., Chambéry (FR)
Droux, Michel
Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
Fátyol PVOH szálakat tartalmazó kötõanyaggal
D21H 13/16
(2006.01)
D21H 13/40
(2006.01)
D21H 15/06
(2006.01)
D21H 25/04
(2006.01)
20020003443
2002.03.20. FR

E000280
E 03 727430
EP 20030727430 2003.05.05.
EP 1506179 A1
2003.11.20.
EP 1506179 B1
2006.01.25.
(73) F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(72) Berger, Jacob;
Clark, Robin Douglas;
Zhao, Shu-Hai
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(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(54) Benzoxazinszármazékok, mint 5-HT6-modulátorok és felhasználásuk
(51) C07D 265/36 (2006.01)
A61K 31/536 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
A61P 25/18
(2006.01)
(30) 20020378003
2002.05.13. US
(11)
(21)
(96)
(97)

E000281
E 03 292132
EP 20030292132
EP 1380591 A1
EP 1380591 B1

2003.08.29.
2004.01.14.
2005.11.16.

(73) Les Laboratoires Servier, Courbevoie Cedex (FR)
(72) Dubuffet, Thierry;
Lecouve, Jean-Pierre
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(54) Eljárás perindopril és gyógyszerészetileg alkalmazható sói
elõállítására
(51) C07K 5/06
(2006.01)
C07D 209/42 (2006.01)
C07K 5/02
(2006.01)

A rovat 67 db közlést tartalmaz .
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Megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok

KIEGÉSZÍTÕ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA
VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK
Megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok
(11)
(21)
(73)
(95)
(68)
(54)
(92)
(93)
(24)
(94)
(74)

S000021
S 04 00018
(22) 2004.09.15.
Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
Detemir inzulin
Termék típusa: Gyógyszer
HU 217684
Acilezett inzulinszármazékok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és elõállításuk
EU/1/04/278/001-009
2004.06.01
Engedélyezett termék neve: Detemir inzulin /LEVEMIR/
CH 56370(B)-56372(B)
2003.11.10
2014.09.16
2018.11.10
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Növényfajta-oltalmi bejelentések közzététele

NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK
Növényfajta-oltalmi bejelentések közzététele

(21)
(22)
(71)
(72)

F 04 00052
(13) A2
2004.07.15.
Institute of Field and Vegetable Crops, Újvidék (YU)
Skoric, Dragan, Újvidék (YU);
dr. Jocic, Sinisa, Újvidék (YU);
Malidza, Goran, Újvidék (YU)
(53) HA 26 IMI
(54) Napraforgó, Helianthus annuus L.
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(55)

(21)
(22)
(71)
(72)

F 04 00054
(13) A2
2004.07.19.
Institute of Field and Vegetable Crops, Újvidék (YU)
Skoric, Dragan, Újvidék (YU);
dr. Jocic, Sinisa, Újvidék (YU);
Malidza, Goran, Újvidék (YU)
(53) RHA SES IMI
(54) Napraforgó, Helianthus annuus L.
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(55)

(21)
(22)
(71)
(72)

(21)
(22)
(71)
(72)
(53)
(54)
(74)
(55)

F 04 00053
(13) A2
2004.07.16.
Institute of Field and Vegetable Crops, Újvidék (YU)
Skoric, Dragan, Újvidék (YU);
dr. Jocic, Sinisa, Újvidék (YU);
Malidza, Goran, Újvidék (YU)
(53) HA 89 IMI
(54) Napraforgó, Helianthus annuus L.
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(55)

F 04 00055
2004.08.05.
Saatbau Linz reg. GenmbH, Linz (AT)
Neumayer, Anton, Reichersberg (AT)
SATURNUS
Búza, Triticum aestivum L.
dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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Megadott növényfajta-oltalmak

Megadott növényfajta-oltalmak

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(53)
(54)
(74)

HLNTS_ANN
(13) B1
000004
F 03 00054
(22) 2003.08.15.
2006.01.30.
Limagrain Verneuil Holding, Riom (FR)
Morvillier, Luc, Riom (FR)
LGR28
Napraforgó, Helianthus annuus L.
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Vegyes növényfajta-oltalmi közlemények

Vegyes növényfajta-oltalmi közlemények

Hatósági tájékoztatás hatálytalanítása

BF9F

(11) 000004
(54) LGR28 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(21) U 06 00061
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Kombinálható járóka rácsos, fa oldalakkal, talpas tartócsövekkel
(21) U 06 00039
(22) 2006.02.23.
(71) CELL-LINE Kft., Budapest, 1112 Olt u. 31/b (HU)
(54) Egészségi állapotjavító hatású természetes alapanyagú kozmetikai és gyógyászati készítmény
(21) U 06 00053
(22) 2006.03.08.
(71) dr. Horváth Béla, Budapest, 1038 József u. 2. (HU)
(54) Elektronikus optikai eszköz bõrelváltozások szûrõvizsgálatához
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) U 06 00035
(22) 2006.02.13.
(71) RIGIDISC MEDIA HUNGARY Kft., Budapest, 1025
Csalán u. 45/b (HU)
(54) Kerékborítás jármûkerék koszorújának takarására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) U 06 00064
(22) 2006.03.14.
(71) AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Kosice, 04001
Slovenskej jednity 10. (SK)
(54) Szigetelõ tetõszerkezet
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(21) U 06 00045
(22) 2006.02.27.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,
Hódmezõvásárhely, 6801 Makói úti ipartelep, Pf.: 117. (HU)
(54) Elõre gyártott vasbeton elem laza talajban készítendõ vízvezetõ árok vagy/és meder szelvényének biztosításához
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00048
(22) 2006.03.01.
Kiss Dénes, Réde, 2886 Rákóczi tér 11. (HU)
Szendvicsszerkezetû bútorpanel
Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00057
(22) 2006.03.09.
Králik Károly, Vác, 2600 Attila u. 8. (HU)
Önsúlyos horgászúszó
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(21) U 06 00054
(22) 2006.03.08.
(71) Czintos Csongor, Kecskemét, 6000 Csáky u. 3. (HU)
(54) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymáshoz erõsítéséhez

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00062
(22) 2006.03.13.
Mc Scotland Kft., Cegléd, 2700 Mátyás király u. 53. (HU)
Ízesítõ szívószál
dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) U 06 00049
(22) 2006.03.03.
(71) Murvai Sándor, Gyöngyös, 3232 Dévai Sándor u. 14. (HU);
Tóth Tibor, Gyöngyös, 3200 Bethlen Gábor u. 13. (HU);
Horváth Tamás, Gyöngyössolymos, 3231 Virág u. 32. (HU)
(54) Kézi vakolatsimító gép
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS
(21) U 06 00036
(22) 2006.02.14.
(71) Bárkányi Márta, Nyírszõlõs, 4432 Pannónia u. 5/a (HU)
(54) Papírtalp-kialakítás csomagolóeszközökhöz
(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00037
(22) 2006.02.15.
Darabos János, Hajdúsámson, 4051 Széchenyi u. 3. (HU)
Eldobható szifonfej
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(21) U 06 00052
(22) 2006.03.07.
(71) MÁV Északi Jármûjavító Kft., Budapest, 1101
Kõbányai út 30. (HU)
(54) Javított paraméterû, dízelüzemû vasúti vontatójármû
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00051
(22) 2006.03.07.
(71) Osbáth Sándor 30%, Budapest, 1015 Hattyú u. 8/a (HU);
ifj. Osbáth Sándor 30%, Egervár, 8931
Széchenyi Ferenc u. 66. (HU);
Zalai Tibor 40%, Zalaegerszeg, 8900
Göcsej Pataki Ferenc u. 29. (HU)
(54) Magasságjelzõ berendezés
(74) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(21)
(71)
(54)
(74)
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U 06 00059
(22) 2006.03.10.
Bereznai József, Budapest, 1095 Gát u. 8. (HU)
Univerzális becsapódásgátló szerkezet
dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(21) U 06 00060
(22) 2006.03.13.
(71) Demény Rezsõ, Kaposvár, 7400 Dózsa György u. 10. (HU);
Kungli Ferenc, Kaposvár, 7400 Xantus J. u. 39. (HU);
Orbán Csaba, Kaposvár, 7400 Virág u. 75. (HU)
(54) Függõleges tengelyû szélturbina

(21) U 06 00065
(22) 2006.03.14.
(71) Romos Oszkár, Budapest, 1141 Vadvirág u. 1. (HU)
(54) Készülék vízkõ lerakódásának megakadályozására és/vagy a
lerakódott vízkõ eltávolítására vízvezetékeknél
(74) Tóth Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00047
(22) 2006.03.01.
(71) Fehérdi János, Sopron, 9400 Makó u. 25. (HU)
(54) Kioldó, újszerû kialakítással

(21) U 06 00058
(22) 2006.03.10.
(71) Vonnák József, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály u. 9. (HU)
(54) Úszó vízi erõmû kis sebességû folyamokra

(21) U 06 00046
(22) 2006.02.28.
(71) dr. Fülöp Mária 34%, Budaörs, 2040 Baross u. 48/2. (HU);
Barabás Dániel 33%, Budapest, 1223 Park u. 41. (HU);
Balázs József 33%, Budapest, 1125 Diósárok út 71. (HU)
(54) Változtatható kapcsoló- és rögzítõelem

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 06 00043
(22) 2006.02.27.
(71) Vonnák József, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály út 9. (HU);
Inoka István, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály út 9. (HU)
(54) Zártlapátos vízi erõmû

(21) U 06 00038
(22) 2003.09.29.
(71) Bombera Gábor, Budapest, 1142 Irottkõ u. 14. (HU);
Prisztoka Szabolcs, Budapest, 1121 Rege u. 25. (HU)
(54) Kialakítás szöveges vagy ábrás hirdetésekhez és/vagy reklámokhoz
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21)
(71)
(54)
(66)
(74)

(21) U 06 00044
(22) 2006.02.27.
(71) Králik Péter Tamás, Recsk, 3245 Petõfi S. út 39. (HU)
(54) Belsõ égésû motorok fõtengelymegosztása
(21) U 06 00056
(22) 2006.03.09.
(71) Kántor Csaba, Szigetszentmiklós, 2310 Gárdonyi G. u. 11. (HU)
(54) Mobil forgatható lõállvány és puskatartó

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) U 06 00055
(22) 2006.03.09.
(71) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)
(54) Berendezés zárt terek hõmérsékleti értékeinek szabályozására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) U 06 00042
(22) 2006.02.27.
(71) Nagy Sándor, Kiskunhalas, 6400 Gyöngyvirág u. 7. (HU)
(54) Függõleges tengelyû szélkerék, örvénylést keltõ lapátokkal,
többcélú felhasználásra
(21) U 06 00063
(22) 2006.03.14.
(71) Páliné Hozensteiner Piroska, Gyenesdiás, 8315
Csokonai u. 47. (HU)
(54) Eszköz a vízvezetékcsövek elfagyás elleni védelmére

U 06 00040
(22) 2006.02.23.
Szász András, Budapest, 1113 Györök u. 16. (HU)
Háromdimenziós reklámhordozó
U0500162
2005.07.13. HU
Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00029
(22) 2006.02.09.
(71) ELKOND HHK a.s., Trstená, 02801 Oravická 1228 (SK)
(54) Hossz- és keresztirányú nedvességbehatolással szemben védett jeltovábbító vezeték
(30) PV 2005-109
2005.02.18. SK
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) U 06 00050
(22) 2006.03.06.
(71) Wittinger József 70%, Budapest, 1125
György Aladár u. 19/c (HU);
Havas Péter 30%, Budapest, 1132 Kresz Géza u. 32. (HU)
(54) Kapcsolási elrendezés egyenfeszültségrõl üzemelõ halogén izzólámpák élettartamának növelésére
A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51) A01D 45/00
(2006.01)
A01D 45/02
(2006.01)
A01D 75/00
(2006.01)
A01D 75/02
(2006.01)
(11) 003068
2006.03.07.
(21) U 05 00136
(22) 2005.06.17.
(73) OPTIGÉP Kft., Békés (HU)
(72) Komlósi Mihály, Orosháza (HU)
(54) Burkolattal ellátott, összecsukható adapter, szemestermény,
elsõsorban napraforgó betakarításához
(66) U0500088 2005.04.18.
HU
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Burkolattal ellátott, összecsukható adapter szemestermény, elsõsorban napraforgó betakarításához, amelynek középsõ vázelembõl és
ehhez csatlakoztatott, szélsõ vázelemekbõl álló, a haladás irányában
nyitott, teknõt alkotó váza, a szélsõ vázelemekhez rögzített, és az adaptert a haladás irányával párhuzamosan lezáró oldalterelõi, a vázból a haladás irányában elõre kiálló rendterelõi, a vázhoz csatlakoztatott, vágóegységet tartalmazó aratóegysége, a teknõ hátsó részében elhelyezett
középsõ terményösszehordó csigája és a szélsõ terményösszehordó csigái, valamint a szélsõ vázelemeket összecsukó mechanizmusa van, azzal jellemezve, hogy az oldalterelõk a vázhoz csatlakoztatott, álló oldalterelõ elemeibõl (10) és ehhez csuklósan kapcsolt, elforduló oldalterelõ
elembõl (9) vannak összeállítva, a burkolat tengely körül lehajtható középsõ burkolatrészbõl (11) és ezzel menesztõvel (13) összekötött, elfordítható, szélsõ burkolatrészekbõl (12) van kialakítva, a szélsõ burkolatrészek (12) az elforduló oldalterelõ elemekkel (9) mozgató csuklón (14)
keresztül vannak összekötve úgy, hogy a vázhoz erõsített mozgató
mechanizmus (15) a szélsõ burkolatrész (12) alsó forgástengely (16)
körül történõ elfordítása közben az elforduló oldalterelõ elemet (10)
összecsukódásra és a középsõ burkolatrészt (11) lehajlásra kényszeríti.

(57) Ebürülék-felszedõ kézi készülék, amelynek fogantyús nyélre szerelt megfogószerkezete és megfogó, mûködtetõegysége van, azzal jellemezve, hogy
– fogantyúval (1) ellátott – elõnyösen üreges – nyélhez (3) fogantyú
(1) közelében oldható rögzítéssel, bowdenvezetõ karikával (d) ellátott, bilincses kialakítású bowdenvezetõ (2),
– nyél (3) középrészén oldhatatlanul rögzített, kiakadást gátló gumicsõvel (h) rendelkezõ bowdenfeszítõ és vezetõsín (4) van helytállóan rögzítve,
– továbbá, nyél (3) fogantyúval (1) ellentétes végéhez csaptengelyes
(a) fix lapát (5/a) van lapátrögzítõ bilinccsel (7) rögzítve, mely fix
lapáthoz (5/a) nyélre (3) pattintot lapátösszehúzó rúgó (g) által záródhatóan, csaptengelyen (a) elforduló emelõkonzolos (6)
mozgólapát (5/b) van csatlakoztatva;
– valamint egyik végével mozgólapát (5/b) emelõkonzoljába (6)
emelõkarikával (e) kapcsolódó, másik végén mûködtetõkarikával
(e) ellátott bowdenje (f) van, mely bowden (f) nyélhez (3) rögzített
bowdenfeszítõ és vezetõsín (4) kiakadást gátló gumicsövén (h) van
elcsúsztathatóan átvezetve.

1. ábra

5. ábra
(51) A01K 27/00
(2006.01)
A01K 23/00
(2006.01)
(11) 003080
2006.03.07.
(21) U 05 00028
(22) 2005.02.11.
(73) (72) ifj. Kasik Sándor, Budapest (HU);
id. Kasik Sándor, Budapest (HU)
(54) Ebürülék-felszedõ kézi készülék

(51) A24F 19/00
(2006.01)
A24F 19/10
(2006.01)
(11) 003078
2006.03.07.
(21) U 05 00185
(22) 2005.08.19.
(73) (72) Szmolár Csaba, Nyíregyháza (HU);
Simon Csaba, Nyíregyháza (HU)
(54) Cigarettahamu- és csikkgyûjtõ és -eltávolító berendezés gépjármûvekhez
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Cigarettahamu- és csikkgyûjtõ és -eltávolító berendezés gépjármûvekhez, amelynek ventilátorral ellátott gyûjtõtere és a gyûjtõtér alsó részében elhelyezett ürítõrésze van, azzal jellemezve, hogy az elrendezésnek egy vagy több, a gépjármû (9) belsejében elhelyezett, a gyûjtõtérhez (2) elszívócsõvel (3) kapcsolódó elszívótorka (4) van.
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2. ábra
(51) A47K 13/00
(2006.01)
A47K 13/14
(2006.01)
(11) 003077
2006.03.07.
(21) U 05 00186
(22) 2005.08.24.
(73) (72) Bordás Zoltán, Budapest (HU)
(54) Cserélhetõ betéttel ellátott WC-ülõke
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Cserélhetõ betéttel ellátott WC-ülõke, mely a jelenleg használatos
WC-csészékre szokásos módon felhelyezhetõ, külsõ formája, megegyezik az eddig használatos WC-ülõkékkel azzal jellemezve, hogy három
részbõl van kialakítva, alsó része a csészékhez kapcsolódó alaplap (1),
melynek az felsõ felületén legfeljebb az anyagvastagság feléig nyúló
mélyedések (11) vannak kialakítva, mely mélyedésekbe (11) a ráhelyezett második rész, az ellenpár (2) patentjei (21) kapcsolódnak, az ellenpárra (2) pedig harmadik részként szakítófüllel (31) ellátott fóliarétegek
(3) vannak rögzítve.

(51) A62C 13/00
(2006.01)
A62C 13/68
(2006.01)
(11) 003087
2006.03.07.
(21) U 05 00160
(22) 2005.07.11.
(73) (72) Bánkuti Kázmér, Nagykovácsi (HU);
Kovács Gábor, Budapest (HU)
(54) Tûzoltó készülék
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Tûzoltó készülék, amely oltóanyag fogadására szolgáló tárolóteret
körülzáró palacktestet, a palacktesthez illeszkedõ és a tárolótérrel
összeköttetésben álló töltõ-ürítõ csonkot, valamint a töltõ-ürítõ csonkhoz hozzáerõsített szelepszerelvényt tartalmaz, a szelepszerelvénynek
az oltóanyag átvezetésére alkalmas áramlási csatornája, az áramlási
csatornának a töltõ-ürítõ csonkhoz kapcsolódó belépõnyílása, és az
áramlási csatornának a belépõnyílással átellenes oldalán elhelyezkedõ
kilépõnyílása, valamint az áramlási csatornában elhelyezkedõ záró tagja van, a kilépõnyíláshoz pedig, az oltóanyag irányított kijuttatására
szolgáló tömlõszerelvény van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy az
oltóanyag (2) heptafluorpropan, a tömlõszerelvénybe (30) és/vagy a
szelepszerelvénybe (20) pedig, az oltóanyag (2) fizikai jellemzõinek
megváltoztatására szolgáló, az oltóanyag (2) részecskéivel együttmûködõ fázisátalakító elem (40) van beillesztve, ahol a fázisátalakító
elemnek (40) teste (41); valamint a testen (41) átmenõ egy vagy több
perdítõ nyílása (42) van, legalább az egyik perdítõ nyílás (42) tengelye
(42a) és a test (41) alapsíkja (41c) 50–70°-os dõlésszöget (a) zár be egymással, a test (41) fõtengelyét (41a), valamint a perdítõ nyílás (42) tengelyének (42a) és a test (41) alapsíkjának (41c) döféspontját (D) tartalmazó kapcsolósík (41b) és a perdítõ nyílás (42) tengelyének (42a) hajlásszöge (b) pedig 20–40° között van.

5. ábra
A61B 17/60
(2006.01)
003082
2006.03.07.
U 05 00111
(22) 2005.05.24.
(72) dr. Kádas István, Budapest (HU);
Bagi István, Budapest (HU); Kádas Dániel, Budapest (HU);
dr. Szita János, Budapest (HU)
(54) Csontcsavar
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Csontcsavar elsõsorban rövidüléssel járó törések, például sarokcsonttörés csavarozására, amely fejrészt, csavartestet, valamint a csavartestnek a fejrész felöli és a csavarhegy felöli végén is menetet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy disztrakciós csontcsavarként (1) van kialakítva oly módon, hogy a fejrész (4) felöli végen lévõ menet (3) magátmérõje (d3), menetátmérõje (D 3) és menetemelkedése nagyobb, mint a
csavarhegy (6) felöli végen lévõ menet (2) magátmérõje (d2), menetátmérõje (D2) és menetemelkedése.
(51)
(11)
(21)
(73)

1. ábra

1. ábra
B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B05D 5/00
(2006.01)
B05D 3/12
(2006.01)
(11) 003081
2006.03.07.
(21) U 05 00150
(22) 2005.07.04.
(73) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(72) Kelemen János, Kiskõrös (HU)
(54) Berendezés mintázott pénztárgépszalag-tömb készítésére
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Berendezés mintázott pénztárgépszalag-tömb készítésére, fõleg ismétlõdõ mintázat szerint, amely berendezésben a papírszalag (2) felhordozó készülékek (8) alatt van átvetve, és a pályán való mozgatására
szolgáló szerkezeti elemmel, például szitával (5) és az anyagot a papírszalagra (2) kibocsátó, kifolyónyílások (29) sorával van ellátva, azzal
jellemezve, hogy felfutószekrénye (3) alatt végtelenített szita (5) van el-
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helyezve, papírszalaga (2) felhordozó készülékek (8) alatt van átvezetve, a felhordozó készülékek (8) tartókerettel (12) vannak ellátva, a tartókeret (12) felsõ övlemezzel (14) van ellátva, amelyre villa (15) van
erõsítve, amelyre vezetõtárcsa (16) van szerelve, az övlemezre (14) feszítõkar (18) van állíthatóan rögzítve, a feszítõkar (18) végére feszítõtárcsa (19) van szerelve, a tartókeret (12) övlemezére (22) üreges szerelvény (23) van rögzítve, az üreges szerelvény (23) üreges tömbbel (25)
van ellátva, amely körülzár egy belsõ üreget (26) az üreg (26) alján fedõlemez (27), valamint heveder (9) és alsó pályaszakasz (28) van kialakítva, a heveder (9) középvonala (30) kifolyónyílásokkal (30) van ellátva, a papírszalagon (2) kialakított felhordott mintázat (35) csíkokból
(34) áll, a felhordó készülékek (8) gépre (39) vannak szerelve, a gép
(39) adagolótengelyén (41) önmagában ismert alappapírtekercs (40)
van elrendezve, az alappapírtekercsrõl (40) a papírszalag (2) felsõ vezetõhenger (42) és alsó vezetõhenger (43) között az alappapír (45) szállítóhevederre (44) van vezetve, a felhordó készülékek az alappapírt (45)
megtámasztó a szállítóheveder (44) fölé, állványra (36) van szerelve, a
készpapír-leszedõ tengelyen (50) leszedõhengerre (49) van tekercselve.

1. ábra
B29C 47/00
(2006.01)
003084
2006.03.07.
U 05 00171
(22) 2005.07.29.
HÓD PLAST Kft., Algyõ (HU)
Tari Zsolt, Hódmezõvásárhely (HU)
Extrudálófej gyûrû alakú fúvókanyílással, képlékeny mûanyag csõ elõállítására, és alakító szerszámba történõ benyomására
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Extrudálófej gyûrû alakú fúvókanyílással, képlékeny mûanyag csõ
elõállítására, és alakító, – célszerûen palack, kanna, tégely – szerszámba történõ benyomására, amelynél a szabályozható, gyûrû alakú fúvókanyílást a fúvókaház hossztengelyébe rögzített fúvókatüske alsó része,
és az azt körkörösen körülvevõ fúvókaház szájrésze alkotja, azzal jellemezve, hogy a fúvókatüske (4) alsó részének (6) külsõ felülete (15) a
fúvókaház (3) szájrészében (8) bordázott kialakítású.
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)

(51) B60J 5/00
(2006.01)
E05F 15/00
(2006.01)
E05F 15/10
(2006.01)
(11) 003083
2006.03.07.
(21) U 05 00181
(22) 2005.08.16.
(73) IGE-CZ s.r.o., Brno (CZ)
(72) Schröding, Peter, Waidhofen/Ybbs (AT);
Prokop, Robert, Brno (CZ); Staud, Michal, Brno (CZ)
(54) Készülék ajtószárnyak, különösen villamos-, trolibusz- és autóbusz-ajtószárnyainak nyitására és zárására
(30) PUV2005-16848
2005.07.27.
CZ
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(57) Készülék, elõnyösen villamos, trolibusz és autóbusz ajtószárnyainak nyitására és zárására, amely egy villamos motorral ellátott hajtómûvet (5) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a hajtómûnek (5) egy önzáró
csigahajtása (15) van, amelynek kimeneti tengelyén (16) lévõ fogaskerék (17) egy elsõ, kétoldalas fogasléc (8) elsõ fogazásával (18) kapcsolódik, az elsõ kétoldalas fogasléc (8) egy ezzel párhuzamos második fogasléccel (9) együtt egy alaplapra (1) térközzel szerelt vezetõházban (7,
11) elcsúsztathatóan van ágyazva, az elsõ, kétoldalas fogasléc (8) második oldalfogazása (19) egy központi fogaskerékkel (13) kapcsolódik,
amely központi fogaskerék (13) a két fogasléc (8, 9) között az alaplapra
(1) rögzített csapon (12) szabadon van csapágyazva, és a második fogasléc (9) egyetlen oldalfogazásával (20) az elsõ fogasléchez (8) képest
ellentétes irányban történõ mozgatására kapcsolódik, továbbá a hajtómû (5) az alaplaphoz (1) billenthetõen rögzített mozgó csapra (2) csapágyazott billenõ tartóra (4) van rögzítve, amelynek szabad vége közelében mereven rögzített mûködtetõcsap (24) van, a mûködtetõcsap (24)
egy elforduló emelõ (22) alakzáró mûködtetõhornyába (23) nyúlik be,
az elforduló emelõ (22) a billenõ tartóval (4) párhuzamosan van elrendezve, és a második vezetõházon (11) mereven rögzített tengelyen (21)
elfordíthatóan van csapágyazva.

1. ábra
(51) B60L 5/00
(2006.01)
B60L 5/18
(2006.01)
(11) 003072
2006.03.07.
(21) U 05 00168
(22) 2005.07.19.
(73) Morgan Hungary Kft., Budapest (HU)
(72) Szederkényi Lajos, Bátonyterenye (HU); Raboczki József,
Budapest (HU); Hunor László, Budapest (HU)
(54) Csúszófej villamos motorvonat alsó áramszedõjéhez
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Csúszófej villamos motorvonat alsó áramszedõjéhez, amelynek
talpeleme (3), a talpelemhez (3) csatlakozó tartókonzolja (1), a tartókonzolt (1) merevítõ bordája (4) és a tartókonzolhoz (1) csatlakozó csúszóeleme (5) van, azzal jellemezve, hogy a csúszóelemhez (5) csúszóbetét (2) van rögzítve.

1. ábra

1. ábra
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(51) B61C 9/00
(2006.01)
B61C 9/14
(2006.01)
(11) 003042
2006.01.12.
(21) U 05 00158
(22) 2005.07.08.
(73) MÁV Szolnoki Jármûjavító Kft., Szolnok (HU)
(72) Csuka Bernát, Szolnok (HU); Fábián Zoltán, Zagyvarékas (HU);
Csató Ferenc, Martfû (HU); Csetvei Gyula, Budapest (HU);
Szóráth Péter, Szentendre (HU); Belsõ László, Szolnok (HU)
(54) Dízel-hidraulikus mozdony
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Dízel-hidraulikus mozdony, elsõsorban személyszállító, valamint
tehervonati szolgálat ellátására, amelynek meghajtó egységként dízelmotort, hajtómûvet és hajtásátvivõ gépészeti berendezéseket hordozó,
ütközõ- és vonókészülékkel felszerelt fõkerete; a fõkereten elhelyezett
egységek tömegerõit ingás felfüggesztésen keresztül átvevõ két forgóváza, a fõkeret és a forgóváz között vízszintes irányú erõ továbbítására
szolgáló csuklós bekötése, a forgóvázakhoz csatlakozatott, fogaskerékhajtómûvel hajtott kerékpárjai, hajtási és fékezõ berendezései, elsõ és
hátsó vezetõfülkét, gépteret és hûtõteret magában foglaló mozdonyszekrénye, mozdonyvezérlõ rendszere, villamos meghajtású segédüzemi berendezései, motorfordulatszámtól független frekvenciájú fûtési
villamos energia szolgáltatása és a segédüzemi villamos fogyasztók
energiaellátását biztosító rendszere van, azzal jellemezve, hogy meghajtó egységként dízelmotorja, (11) és a fõkeretre (5) elasztikusan rögzített, rugalmas tengelykapcsolattal kapcsolt hidraulikus hajtómûve
(10) van, a segédüzemi és fûtési energiaellátás kefenélküli, háromfázisú
feszültségszabályozós segédüzemi szinkrongenerátor (9), transzformátor (14) és frekvenciastabilizátor (15) felhasználásával van kialakítva,
ahol a dízelmotor (11) hûtõvizét szabályozott villamos motor által meghajtott hûtõventillátor hûti, a légsûrítõt szakaszos üzemû villamos motor mûködteti, a dízelmotor-vezérlõegységet, az elsõ és a hátsó vezetõfülke (1,2) hõmérsékletét szabályozó egységet, a fûtõegységet, a segédüzemi aggregátoregységet (13), az elektronikus féket, a hajtómû vezérlõegységet, a hûtõvízköri ventilátor fordulatszabályzást és a perdülésvédelmet felügyelõ, szabályozó, regisztráló és/vagy elindító vagy leállító mozdonyvezérlõ (12) a vezérlõszekrényben elhelyezett ipari számítógépeket, a vezetõfülkékben elhelyezett monitorokat és állapot- és
hibamegjelenítõt, a géptérben (3) elhelyezett indító kapcsolószekrényt
tartalmaz, továbbá az elsõ és hátsó vezetõfülke (1, 2) éberségi berendezéssel, elektromos üzemû, változtatható ütemû pantográf ablaktörlõvel,
sebességmérõ és regisztráló készülékkel, fûthetõ visszapillantó tükrökkel, nyomkarimakenõ berendezéssel és zajszigeteléssel van ellátva.

meghatározott távközzel (9, 10), a tekercs (T) felhelyezett állapotában
annak külsõ palástjától radiális távközzel (H) elhelyezkedõ rúdként van
kialakítva, amelyen a szalagszerû anyag, elõnyösen fóliatömlõ (F) végsõ szakasza (14) át van vetve, továbbá a terelõelemnek (8) a tekercstartóhoz (6) képesti, egyrészt a lehúzási irányban (12) elhelyezkedõ végsõ
szakaszt (14) a tekercstõl (T) eltávolított, érintkezésmentes állapotban
tartó, másrészt a letépési irányban (15) elhelyezkedõ végsõ szakasz (14)
a letépéskori terhelt állapotában a szalagnak a tekercsre (T) rászorítását,
ezzel a tekercsnek (T) a tekercstartón (6) a letépéskori ideiglenes
rögzítését biztosító viszonylagos helyzete van.

4. ábra
C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
(51) C03C 23/00
(2006.01)
A47F 1/00
(2006.01)
B28B 1/00
(2006.01)
C04B 41/45
(2006.01)
B44C 1/00
(2006.01)
(11) 003090
2006.03.07.
(21) U 05 00132
(22) 2005.06.15.
(73) DEKOR EURÓPA Kft., Dunaharaszti, Ipari Park (HU)
(72) Kiss Tiborné, Dunaharaszti (HU)
(54) Dekoráció
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) Dekoráció (1), amely önhordó hordozólapból (2) és dekorációs rétegbõl (3) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a hordozólap (2) több
azonos méretû, egymáshoz ragasztóval (S) rögzített, a ragasztó (5) kötését megelõzõen a hordozólap (2) felületének síkjában fekvõ egyenes (E)
mentén meghajlított réteglapból (6) van kialakítva, továbbá a hordozólap (2) homorú vagy domború felületére van a dekorációs réteg (3)
kasírozva.

1. ábra
(51) B65H 35/00
(2006.01)
B65H 35/10
(2006.01)
(11) 003073
2006.03.07.
(21) U 05 00137
(22) 2005.06.17.
(73) DR-PAck II. Kft., Biatorbágy (HU)
(72) Pelcz Antal, Budaörs (HU); Illés Tamás, Lakhegy (HU)
(54) Szerkezet szalagszerû termékek, fõleg perforált csomagoló
fóliatekercsek tartására és darabolására
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Szerkezet szalagszerû anyag, fõleg perforált csomagoló mûanyag
fóliatömlõ tartására és darabolására, amelynek váza van, ez a darabolandó szalagszerû anyagból, elõnyösen fóliatömlõbõl készített tekercset
felfogó tekercstartóval, valamint a szalagszerû anyag végsõ szakaszát a
tekercs külsõ palástfelületétõl eltéríteni képes terelõelemmel van ellátva, azzal jellemezve, hogy a terelõelem (8) a tekercstartótól (6) elõre
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
E01F 9/00
(2006.01)
003066
2006.03.07.
U 05 00224
(22) 2005.10.24.
Forg-Tech Kft., Békéscsaba (HU)
Turay Ferenc 70%, Békéscsaba (HU);
Mazán László 30%, Békéscsaba (HU)
(54) Fényvisszaverõ jelzõtest
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)

(57) Fényvisszaverõ jelzõtest az úttesten haladó jármûvek vezetõinek
figyelmeztetésére és/vagy irányítására, amelynek háza és ebben fényvisszaverõ elemei vannak, a háznak egy, az útfelületbe erõsített alsó része és ehhez csatlakozó, az útfelület fölé kiemelkedõ, folyamatosan
csökkenõ keresztmetszetû felsõ része van, amely a fényvisszaverõ elemeket tartalmazza, azzal jellemezve, hogy a felsõ részben (3), egymással szöget bezáró két tengely (6, 7) mentén, a felsõ rész (3) felülete felé
nyitott hornyok (8, 9) vannak kialakítva, és a hornyokban (8, 9) fényvisszaverõ és/vagy lumineszkáló elemek (4, 5) vannak rögzítve, és legalább az egyik tengely (7) mentén kialakított horonyban (8) a fényvisszaverõ és/vagy lumineszkáló elem (4) elõtt, az alsó részbõl (2) kiemelkedõ, a fényvisszaverõ és/vagy lumineszkáló elemet (4) a jármûvek kerekének mechanikus rongálásától védõ, terelõ elem (10) van
kialakítva.

(51) E03F 5/04
(2006.01)
F04D 7/00
(2006.01)
(11) 003085
2006.03.07.
(21) U 05 00140
(22) 2005.06.21.
(73) (72) Csorba József, Lajosmizse (HU)
(54) Javított tulajdonságú szennyvízátemelõ egység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Javított tulajdonságú szennyvízátemelõ egység, amely fogadótérrel rendelkezõ aknát, valamint szennyvíznek az aknába juttatására szolgáló bevezetõ részegységet, és a szennyvíznek az aknából történõ eltávolítását szolgáló, kivezetõ részegységet tartalmaz, ahol a kivezetõ
részegységnek az akna fogadóterében elhelyezett szivattyúegysége, és
azzal összeköttetésben álló, legalább részben ugyancsak az akna fogadóterében elhelyezett továbbító vezetéke van, a szivattyúegységnek közegtovábbító teret határoló fallal rendelkezõ háza, és a közegtovábbító
térben elfordíthatóan elhelyezett járókereke van, a ház fala a közegtovábbító térrel összeköttetésben álló beömlõnyílással és kiömlõnyílással
rendelkezik, a továbbító vezeték pedig, a ház kiömlõnyílásával van
összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy a szivattyúegység (32) mûködési helyzetében a ház (33) falának (34) a járókerék (36) alapsíkja (36a)
fölé esõ részén a közegtovábbító teret (35) a külsõ környezettel, célszerûen az akna (10) fogadóterével (14) összekötõ egy vagy több kifúvató
rés (34c) és/vagy a továbbító vezeték (31) palástján (31a) annak belsõ
terét (31b) a külsõ környezettel, célszerûen az akna (10) fogadóterével
(14) összekötõ egy vagy több kifúvató nyílás (31c) van elrendezve.

1. ábra
(51) E02D 29/12
(2006.01)
E02D 29/14
(2006.01)
(11) 003086
2006.03.07.
(21) U 05 00165
(22) 2005.07.14.
(73) Fõvárosi Csatornázási Mûvek Részvénytársaság, Budapest (HU)
(72) Vörös Ferenc, Budapest (HU)
(54) Horgonyzott fedlapkeretû közmûakna-szerkezet
(74) dr. Vitéz Bátor, dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Horgonyzott fedlapkeretû közmûakna-szerkezet, amely aknaelembõl/elemekbõl és fedlapkeretbõl van kialakítva, azzal jellemezve, hogy
a fedlapkeretet (4) helybentartó és rögzítõ döngöltbetonban (8) a fedlapkerettel (4) tájolt betonvasháló (6) és horgonyzó elemek (5) vannak
rögzítetten elrendezve.

1. ábra
(51) E04B 1/00
(2006.01)
E04B 2/00
(2006.01)
(11) 003067
2006.03.07.
(21) U 05 00067
(22) 2005.03.18.
(73) (72) Kimerling, Stanislav, Bratislava (SK)
(54) Falpanel
(30) PUV 100-2004
2004.04.07.
SK
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) Falpanel amelyet polisztirol lap alkot, azzal jellemezve, hogy a polisztirol lap (1) keskenyebb oldalán legalább egy csaphornyos profil (4)
van kialakítva és szélesebb oldalához hosszanti irányba legalább egy
acél, besüllyesztett „C” alakú merevítõ (2) van szoros illesztéssel csatlakoztatva.

1. ábra

1. ábra
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(51) E04H 6/00
(2006.01)
E04F 19/00
(2006.01)
(11) 003065
2006.03.07.
(21) U 05 00226
(22) 2005.10.25.
(73) GD Gép és Daru Rakodástechnikai Gépgyártó és Kereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(72) Horváth András 70%, Budaörs (HU);
Takáts György 30%, Budapest (HU)
(54) Térlefedõ szerkezet, különösen jármûipari szerelõaknák lefedéséhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Térlefedõ szerkezet, különösen jármûipari szerelõakna lefedéséhez, amelynek a tér (10) lefedését és megnyitását eredményezõ helyzetbe mozgatható fedele (1) és ehhez csatlakoztatott, a térben (10) elhelyezkedõ mûködtetõeszközt tartalmazó mozgatómechanizmusa (2), valamint a fedélhez csuklósan csatlakoztatott támasztószerkezete van,
azzal jellemezve, hogy
– a fedélhez (1) csuklós kapcsolattal olyan kar (16) van csatlakoztatva, amelynek a fedéllel (1) ellentétes végrésze ugyancsak csuklós
kapcsolattal egy rögzített helyhez csatlakozik; és
– a mûködtetõeszköz egyrészt a karhoz (16), másrészt egy rögzített
helyhez van ugyancsak csuklós kapcsolattal (28; 29) csatlakoztatva.

1. ábra
(51) F16L 11/00
(2006.01)
F16L 11/08
(2006.01)
(11) 003089
2006.03.07.
(21) U 05 00151
(22) 2005.07.04.
(73) Trelleborg Velp B.V., Ede (NL)
(72) Knol, Dirk, Deventer (NL)
(54) Rugalmas csõ
(30) 1028820
2005.04.20.
NL
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Rugalmas csõ nyíró iszap szállításához, amely rugalmas polimerbõl, különösen kaucsukból lévõ csõ alakú testet, valamint a csõ hossza
mentén elosztva a polimerben elhelyezett koaxiális súrlódásálló gyûrûket tartalmaz, ahol a gyûrûk és a csõ alakú test belsõ átmérõje közel azonos, azzal jellemezve, hogy kerületük legalább egy részén a gyûrûk (3,
4, 5, 6, 13, 23) vastagsága belsõ kerületük közelében kisebb, mint a
külsõ kerületük közelében.

1. ábra
4. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

F16K 13/00
(2006.01)
003071
2006.03.07.
U 05 00169
(22) 2005.07.21.
(72) Kasuba János, Budapest (HU)
Záróbetét, nyomás alatt áramló közeg áramlásának szabályozására vagy elzárására, elsõsorban vízcsapokhoz

(57) Záróbetét, nyomás alatt áramló közeg áramlásának szabályozására
vagy elzárására, elsõsorban vízcsapokhoz, amely tömítõfelülettel, továbbá befolyó- és kifolyónyílásokkal ellátott csapházba van becsavarva, a záróbetétnek a csapházba csavart orsóháza van; az orsóházba tömítõtesttel felszerelt, és menesztõvel ellátott csapszár van bevezetve, és
a csapszárba az orsóház: belsejében felütközõ, és az orsóházból kinyúló, forgatóhengerben végzõdõ menetes orsó van becsavarva úgy, hogy
az összeszerelés után a záróbetét egy szerelési egységet képez azzal jellemezve, hogy a tömítõtest (2) külsõ feszítõlapból (7), belsõ feszítõlapból (8) és adott esetben legalább egy közbensõ feszítõlapból (9), valamint közöttük elhelyezett tömítõlapokból (10) kúpos külsõ burkolófelületet alkotó módon, elõfeszítetten van összeállítva.

G01B 11/00
(2006.01)
003079
2006.03.07.
U 05 00154
(22) 2005.07.06.
Belklinikáért Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Gyõrffy András 51%, Budapest (HU);
dr. Virág Tibor 20%, Budapest (HU);
dr. Gyõrffy Balázs 9%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Zsolt 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Tivadar 10%, Budapest (HU)
(54) Pozicionáló egység tárgynak referenciatárgyhoz igazítására
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Pozicionáló egység tárgynak referenciatárgyhoz igazítására, amely
tárgymozgató eszközt (8), képalkotó eszközt (5) valamint egy vagy
több tükörbõl (4) álló tükörrendszert tartalmaz, azzal jellemezve, hogy
az egy vagy több tükörnek (4) van legalább két olyan érintõsíkja, amelyek egymással tompa szöget (a) zárnak be, a referenciatárgy (3) az egy
vagy több tükrök (4) között és elõtt van; a képalkotó eszköz (5) pedig az
egy vagy több tükör (4) felé nézõen van a referenciatárgytól (3) távolságban (D) elrendezve.
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
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tához (1) és a páncélszekrényhez (2) kódolható egység (3) van mechanikusan és elektromosan csatlakoztatva, az árukiadó automata (1) az áru
kiadó egységéhez (16) elektronikusan kapcsolódó jeladóval (18) van ellátva, a páncélszekrényhez (2) kapcsolódó kódolható egység (3) belsõ(7) és külsõ kódolóval (8), kódösszehasonlítóval (9), jelzõledekkel (10,
11, 12), mûködtetõ nyomógombbal (14), és vezérlõegységgel (17) valamint kódkapcsolókkal (15) van ellátva, a vezérlõegység (17 ) a belsõ(7) és külsõ kódolóval (8) kódösszehasonlítóval (9), valamint az ajtónyitás-érzékelõvel (6) és a mûködtetõ nyomógombbal (14) elektronikus
összeköttetésben áll, a jelzõledek (10, 11, 12) a vezérlõegységen (17)
keresztül a jeladóval (18) állnak elektronikus kapcsolatban, továbbá a
mûködtetõ nyomógomb (14) a vezérlõegységen (17) keresztül a páncélszekrény ajtajának (4) ajtózárjával (5) van elektromos úton összekötve.

1. ábra
(51) G01N 35/00
(2006.01)
C12M 1/00
(2006.01)
(11) 003088
2006.03.07.
(21) U 05 00155
(22) 2005.07.06.
(73) Belklinikáért Alapítvány, Budapest (HU)
(72) dr. Gyõrffy András 60%, Budapest (HU);
dr. Gyõrffy Balázs 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Zsolt 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Tivadar 10%, Budapest (HU);
dr. Molnár Béla 5%, Budapest (HU);
dr. Szabó András 5%, Budapest (HU)
(54) Automata pipettázó berendezés
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Automata pipettázó berendezés különösen elektrokémiai és biokémiai mérésekhez, amely minták tárolására alkalmas egy vagy több mintatartóval, a minták vizsgálatának helyéül szolgáló mérõfelülettel, mintabefogadó eszközzel és egy vagy több mérõeszközzel, valamint tárgy –
különösen a mintabefogadó eszköz – befogására és mozgatására alkalmas tárgymozgató eszközzel rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a
tárgymozgató eszközbe (5) befogott tárgyat pozicionáló egységgel (19)
rendelkezik.

1. ábra
(51) G07F 11/54
(2006.01)
G07F 5/00
(2006.01)
(11) 003069
2006.03.07.
(21) U 05 00139
(22) 2005.06.20.
(73) (72) Vági György, Pécs (HU);
Tóth Árpád, Bonyhád (HU)
(54) Bónusznyeremény kiadására szolgáló készülékkel kombinált
árukiadó automata
(74) Szõnyiné Kovács Adrien, Abaliget
(57) Bónusznyeremény kiadására szolgáló készülékkel kombinált árukiadó automata, amely egy hagyományos árukiadó automata és egy
elektromos jel fogadására alkalmas, a bónusznyereményt magába foglaló páncélszekrénybõl áll azzal jellemezve, hogy az árukiadó automa-

1. ábra
(51) G08B 13/00
(2006.01)
G08B 17/00
(2006.01)
G08B 25/00
(2006.01)
(11) 003074
2006.03.07.
(21) U 05 00141
(22) 2005.06.22.
(73) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,
Budapest (HU)
(72) Pap Zsigmond, Tök (HU); dr. Szegi András, Budapest (HU)
(54) Kapcsolási elrendezés címvonal meghajtó/vevõ áramkör mûködtetésére
(57) Kapcsolási elrendezés címvonal meghajtó/vevõ áramkör mûködtetésére, amelynek pozitív bemenettel (21), negatív bemenettel (22), tápfeszültségre (Ut) csatlakozó egyik kivezetéssel (23), kimenettel (24) és
földpontra csatlakozó másik kivezetéssel (25) rendelkezõ, elõnyösen
negatív visszacsatolású mûveleti erõsítõje (2) van, amelynek negatív
bemenetére (22) elsõ ellenállás (R1) és második ellenállás (R2) egyik
vége, a második ellenállás (R2) másik vége földpontra, az elsõ ellenállás (R1) másik vége a kapcsoló (3) másik kimenetére (33), a kapcsoló
(3) egyik kimenete (32) szintén a tápfeszültségre (Ut) van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy vezérlõjelek elõállítására, valamint feszültségek mérésére és értékelésére alkalmas vezérlõegysége (1) van,
amelynek egyik kimenete (11) a kapcsoló (3) bemenetére (31), másik
kimenete (12) a mûveleti erõsítõ (2) pozitív bemenetére (21), egyik bemenete (13) a mûveleti erõsítõ (2) kimenetére (24) és harmadik ellenállás (R3) egyik végére, másik bemenete (14) a harmadik ellenállás (R3)
másik végére, valamint az elsõ ellenállás (R1) másik végének és a kapcsoló (3) másik kimenetének (33) összekötésére van csatlakoztatva, továbbá a harmadik ellenállás (R3) másik végének, valamint az elsõ
ellenállás (R1) másik végének és a kapcsoló (3) másik kimenetének (33)
összekötéséhez kétvezetékes címvonal egyik vezetéke (+CV), a vezérlõegység (1) kivezetéséhez (15) pedig a címvonal másik vezetéke
(–CV) van csatlakoztatva.
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(30) PV2003-2930
2003.10.24.
CZ
(74) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

3. ábra
(51) G09F 15/00
(2006.01)
B65D 1/00
(2006.01)
H04H 1/00
(2006.01)
G09F 13/00
(2006.01)
(11) 003091
2006.03.07.
(21) U 05 00124
(22) 2005.06.09.
(73) (72) Fatuska Dániel, Tata (HU); Szotyori István, Tata (HU)
(54) Interaktív plakátkép hirdetõegység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Megszakító kioldószerkezet, túláramtól védõ megszakítókhoz,
mely kioldószerkezet a megszakító házában van felszerelve, magában
foglal egy emelõként kialakított, a megszakító érintkezõinek szétválasztására szolgáló, a kioldószerkezet felhúzására alkalmassá tett kezelõszervet, egy vezérlõ húzórudat, amely forgatható módon csatlakozik a
kezelõszervhez, míg másik, hajlított vége a kioldó tokjára támaszkodik,
továbbá magában foglal egy, a megszakító mozgó érintkezõjének mozgatására kialakított, bekapcsolást átbillentõ húzórudat, azzal jellemezve, hogy a vezérlõ húzórúd (3) egyik vége a kioldó (9) és a tok (6) közötti horonyban (81) elhelyezett saruval (8) van felszerelve, a horony (81)
álló fala (61) tokhoz (6) rögzített, mozgó fala (91) a kioldó (9) részeként
a tokhoz (6) képest lengõ módon van elhelyezve, a mozgó fal (91) végéhez közeli részén, a saru (8) érintkezõket nyitó elmozdulását reteszelõ
ütközõvel (911) van felszerelve, míg az átbillentõ húzórúd (12) mûködtetõ végével (121) a mozgó érintkezõ (13) toló támasztékaként, csúszó
módon van elhelyezve, és a kezelõszerv (1) rögzített pozícionáló csápjának (18) tengelyével párhuzamos tengelyû, hengeres szegmenssel
(1221) ellátott, mozgatott végével (122) a kezelõszerv (1) felületén kialakított perifériális horonnyal (111) van megvezetve, míg a pozicionáló csap (18) kerületén axiális horony (181) van, egy olyan ponton, mely
a kioldó (20) kikapcsolási állásánál a perifériális horony (111) hátsó
részénél, a bekapcsolási állásnál a perifériális horony (111) elülsõ része
mögött van.

(57) Interaktív plakátkép hirdetõegység, amely hordozószerkezettel ellátott keretet és a kereten elhelyezett hirdetõ felületet, valamint a kerettel határolt térrészben elrendezett, vezérlõegységet, belsõ fénykibocsátó eszközt, továbbá lejátszó egységet és legalább egy hangszórót tartalmaz, a vezérlõegység egyik kimenete a lejátszó egységhez, míg, a lejátszó egység erõsítõ egység közbeiktatásával a hangszóróhoz van csatlakoztatva, a vezérlõegység, a belsõ fénykibocsátó eszköz, a lejátszó egység, az erõsítõ egység és a hangszórók legalább egyike pedig, energiaforrással van összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy a kereten (10)
és/vagy a hirdetõ felületen (12) egy vagy több érzékelõ (5) és/vagy kezelõszerv (6) van elhelyezve, a vezérlõegység (4) másik kimenete (4c) a
belsõ fénykibocsátó eszközzel (7) van összeköttetésben, míg a vezérlõegység (4) bemenete (4a) az érzékelõvel (5) és/vagy kezelõszervekkel
(6) van jelátvitelre alkalmas kapcsolatban, az érzékelõ (5) és/vagy a
kezelõszerv (6) legalább egy része pedig, az energiaforrással (8) ugyancsak össze van kapcsolva.

1. ábra
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)
(30)
(74)

1. ábra
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51) H01H 71/52
(2006.01)
H01H 71/54
(2006.01)
(11) 003076
2006.03.07.
(21) U 05 00193
(22) 2004.04.06.
(67) P0400727 2004.04.06.
HU
(73) HESS TRADING SR, spol. s.r.o., Skalica (SK)
(72) Martinusik, Miroslav, Dubnany (SK)
(54) Megszakító kioldószerkezet

H01J 61/30
(2006.01)
003075
2006.03.07.
U 05 00142
(22) 2005.06.22.
Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH.,
München (DE)
Eisemann, Hans, Berlin (DE)
Állvány kisülõlámpához
20 2004 009 859
2004.06.23.
DE
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(57) Állvány kisülõlámpához, amely rendelkezik lámpatalppal (11),
melybõl egymással párhuzamosan elsõ és második áramhozzávezetés
(18, 19) nyúlik ki, és az elsõ áramhozzávezetéshez (18) rövid elsõ kengyel (16) van rögzítve, és a második áramhozzávezetéshez (19) egy, a
továbbiakban rögzítõkengyelnek nevezett hosszú második kengyel (15)
van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a két kengyel (15, 16) közös síkban
helyezkedik el, és mindkét kengyel a hozzá tartozó áramhozzávezetéstõl (18, 19) el, kifelé meg van hajlítva, továbbá a két kengyel egymáshoz képest eltolva a talp hozzá tartozó áramhozzávezetéséhez egy-egy
érintkezési pontban rögzítve van.
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nak, azzal jellemezve, hogy villámhárító- és kikötõvezetékének tartóelemei vagy felfogó tartóelemei talpukhoz (31) fixen rögzített, korróziónak ellenálló kivitelû tartóoszlopok (3), amelynek vége kapcsolófejként (33) van kialakítva, amelyhez van csatlakoztatva a villámhárító- és
kikötõvezeték tartóelemeként szolgáló tartóoszlopokon a villámhárítóés kikötõvezeték (1), vagy a felfogó tartóelemként elhelyezett tartóoszlopon a karabinercsatlakozást biztosító zárt görbe alakú szinglikampó
(7), továbbá a kapcsolófejen (33) függõleges nagytengelyû kvázi-ellipszis keresztmetszetû, alsó felében a villámhárító- és kikötõvezeték (1),
vagy a szinglikampó (7) oldalról történõ beakasztására szolgáló kivágással ellátott áttörés van kialakítva, valamint a kapcsolófejhez (33) van
csatlakoztatva a villámhárító- és kikötõvezetéket (1), vagy a szinglikampót (7) helyén tartó, helyzetében csavarral rögzített bajonettzáras
zárósapkaként kialakított rögzítõfej (2), továbbá a tartóoszlopok (3) talpukkal (31) a fogadóréteg (40) síkjára mechanikus rögzítés nélkül vannak felfektetve, valamint a tartóoszlopok (3) talpai (31) mechanikai
rögzítés nélkül, a talpakon túlnyúlóan le vannak borítva korróziónak ellenálló szívós-rugalmas lemezbõl táblaszerûen kialakított áttöréssekkel
kiképzett ellenszánnal (4), amely vízáteresztõ, rothadásnak ellenálló,
szûrõként is mûködõ terhelõszõnyeggel (5) van lefedve, amelyre legalább 80 kg/m2 mennyiségben szerves vagy szervetlen ömlesztett
anyag, kavics, egyéb kõzet, betonlap vagy egyéb, teraszokon használatos járóréteg, vagy mindezek tetszõleges keverékébõl álló záróréteg (6)
van leterítve.
2. ábra
(51) H01Q 9/00
(2006.01)
H01Q 9/36
(2006.01)
(11) 003070
2006.03.07.
(21) U 05 00135
(22) 2005.06.13.
(73) APP Kft., Gyõr (HU)
(72) Csizmadia Péter, Gyõr (HU); Varga Gábor, Gyõr (HU)
(54) Zuhanás elleni védelmet biztosító villámhárító szerkezeti elrendezés
(66) U0400273 2004.11.26.
HU
(74) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Zuhanás elleni védelmet biztosító villámhárító szerkezeti elrendezés, amelynek fémvezetõbõl elõállított villámhárító- és kikötõvezetéke,
továbbá ezt megvezetõ-, és tartóelemei vagy felfogó tartóelemei van-

1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 28 db.
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Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában

(11) 002724
(21) U 03 00197
(54) Szeglemez, fõleg faanyagú szerkezeti elemek összeerõsítésére

MM3K

(11) 000989
(21) U 96 00251
(54) Szegélyrögzítés feszített héjú ponyvaszerkezetekhez
(11) 001109
(21) U 96 00231
(54) Környezetvédelmi gyûjtõtálca vasúti vágányokhoz
(11) 001277
(54) Forgóhengeres fogkefe

(21) U 97 00192

(11) 001397
(21) U 97 00199
(54) Mobilis ipari gáztartályok csapszerkezetéhez adaptálható biztonsági szelep
(11) 001638
(54) Letörölhetõ atlasz

(11) 002974
(54) Folyadékkijelzésû óra

(21) U 04 00245

(11) 002985
(54) Védõsaru létrához

(21) U 05 00032

(11) 002987
(21) U 05 00022
(54) Telefon, különösen gyermekek számára készült mobiltelefon
A rovat 17 db közlést tartalmaz.
Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése

(11) 001966
(21) U 00 00231
(54) Szerkezet folyadék szûrésére, különösen kiömlõnyílásokkal ellátott ipari vízelosztó medencéknél vagy tálcáknál való alkalmazásra
(11) 002159
(21) U 01 00166
(54) Barnító készülék, nedves környezetben bõr barnítására

NB3K

(11) 001715
(21) U 99 00140
(54) Berendezés növényolaj finomítására, fõleg észterezésére
(11) 002298
(54) Gyógycipõ

(21) U 01 00164

(11) 002639
(54) Vegyszeradagoló

(21) U 03 00168

(11) 002654
(21) U 03 00159
(54) Speciális konstrukciójú inhalálókészülék száraz inhalálásra

(21) U 02 00196

(11) 002478
(21) U 02 00210
(54) Jelzõeszköz gyógyászati készítmények adagolásának megkönnyítésére
(11) 002649
(54) Fényképszobor

(21) U 04 00129

(21) U 98 00186

(11) 001962
(21) U 00 00219
(54) Eldobható, higiénikus állatalomszett

(11) 002463
(54) Hordozható fogantyú

(11) 002957
(54) Cigarettásdobozra húzható tok

(21) U 03 00196

(11) 002686
(21) U 03 00183
(54) Fokozott kényelmû, padozaton álló személyi higiéniai berendezés

(11) 002656
(21) U 03 00160
(54) Javított inhalálókészülék-konstrukció száraz inhalálásra
(11) 002860
(21) U 04 00148
(54) Jármû légtisztító, légillatosító berendezés
(11) 002888
(21) U 04 00187
(54) Változtatható burkolattal ellátott oszlopcsonkos közvilágítási
oszlop
A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

PC3K

(11) 002568
(21) U 02 00316
(73) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(74) Raiffesien Bank Rt., Budapest

(11) 002888
(21) U 04 00187
(73) Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Rt.,
Pilisszentiván (HU)
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
Képviselet megszûnése

(11) 002854
(21) U 04 00063
(73) Labancz Ferenc, Hatvan (HU)
(74) Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

HH2K

(11) 001483
(21) U 98 00028
(73) AUTOTRIB Tribológiai Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(74) Pintz és társai Szabadalmi és Védjegy Iroda 1. sz aliroda,
dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(11) 002984
(21) U 05 00033
(73) Áts László, Tatabánya (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(11) 003051
(21) U 04 00201
(73) dr. Tóth Ferenc, Õsi (HU)
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
A rovat 7 db közlést tartalmaz.

(11) 002565
(21) U 02 00222
(73) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(11) 002782
(21) U 04 00035
(73) Wittinger Csaba, Budapest (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Név-, illetve címváltozás

HC1K

(11) 002639
(21) U 03 00168
(54) Vegyszeradagoló
(73) DOMIX Kereskedelmi és Beruházó Kft., Szekszárd (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés formatervezési mintaoltalmi bejelentésekrõl

1. OSZTÁLY
ÉLELMISZEREK
(21) D 06 00065
(22) 2006.03.07.
(71) Kolosits Zoltán, Városföld, 6033 Bartók Béla u. 17. (HU)
(54) Akasztós szaloncukor
6. OSZTÁLY
BÚTORZATOK
(21) D 06 00071
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Pelenkázóasztal 8 db mûanyag dobozzal
(21) D 06 00072
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Öltöztetõasztal 4 db mûanyag dobozzal
(21) D 06 00073
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Vizsgálóágy/pelenkázóasztal

(21) D 06 00062
(22) 2006.03.01.
(71) Szendi Horváth Mária, Budapest, 1164 Asztalos u. 5. (HU)
(54) Toscana kanapéágy
(21) D 06 00063
(22) 2006.03.01.
(71) Szendi Horváth Mária, Budapest, 1164 Asztalos u. 5. (HU)
(54) Capri sarokgarnitúra
(21) D 06 00064
(22) 2006.03.01.
(71) Szendi Horváth Mária, Budapest, 1164 Asztalos u. 5. (HU)
(54) Fantasy kanapéágy
7. OSZTÁLY
HÁZTARTÁSI CIKKEK, AMELYEK
NEM TARTOZNAK MÁS OSZTÁLYOKBA
(21)
(71)
(54)
(74)

9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA

(21) D 06 00074
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Állítható magasságú íves asztal fából, 4 személyes
(21) D 06 00075
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Állítható magasságú íves asztal fából, 6 személyes
(21) D 06 00076
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) 6 ajtós zárható öltözõszekrény
(21) D 06 00077
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Rakásolható kerek ülõkekészlet
(21) D 06 00078
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Többfunkciós íves bútor fából
(21) D 06 00079
(22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) 2 ülésmagasságú íves ülõke fából
(21) D 06 00058
(22) 2006.02.20.
(71) Kántor Csaba, Szigetszentmiklós, 2310 Gárdonyi G. u. 11. (HU)
(54) Mobil forgatható lõállvány és puskatartó
(21) D 06 00061
(22) 2006.03.01.
(71) Szendi Horváth Mária, Budapest, 1164 Asztalos u. 5. (HU)
(54) Senegal sarokgarnitúra

D 06 00082
(22) 2006.03.14.
Dudás József, Budapest, 1195 Petõfi út 52. (HU)
Szénsavpatronos-szifonok
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) D 06 00055
(22) 2006.02.16.
(71) ALMAND Mûanyagipari Kft., Budapest, 1211
Dunalejáró u. 1. (HU)
(54) Golyós adagoló
(21) D 06 00068
(22) 2006.03.10.
(71) ALMAND Mûanyagipari Kft., Budapest, 1211
Dunalejáró u. 1. (HU)
(54) Ferde nyakú flakon
(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00057
(22) 2006.02.16.
Egyesült Vegyimûvek Zrt., Budapest, 1172 Cinkotai út 26. (HU)
Flakon
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(21) D 06 00035
(22) 2006.02.09.
(71) Gici Tej-Tejtermék Kft., Veszprémvarsány, 8438
Könyves Kálmán u. 2. (HU)
(54) Sajtszeletek csomagolására szolgáló vákuumformázott fólia
kialakítása
(74) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) D 06 00066
(22) 2006.03.08.
(71) Gici Tej-Tejtermék Kft., Veszprémvarsány, 8438
Könyves Kálmán u. 2. (HU)
(54) Sajtos pohár
(74) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(21) D 06 00067
(22) 2006.03.08.
(71) Open Joint Stock Company „Oil Company „LUKOIL”, Moscow,
101000 11, Sretensky Boulevard (RU)
(54) Kanna két változatban
(30) 2005502593
2005.09.08. RU
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

15. OSZTÁLY
GÉPEK, MELYEK MÁSUTT NEM SZEREPELNEK
(21)
(71)
(54)
(74)

(21) D 06 00056
(22) 2006.02.16.
(71) Standard Snacks SRL, Bucuresti, 020331 Str. Fabrica de Glucoza,
Nr.7, Et.2, Sector 2 (RO)
(54) Élelmiszer-csomagolás
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) D 06 00036
(22) 2006.02.10.
(71) Szekfû Zoltán, Nagykálló, 4320 Móricz Zs. u. 30/a (HU)
(54) Faszénbrikett csomagolása
(21) D 06 00037
(22) 2006.02.10.
(71) Szekfû Zoltán, Nagykálló, 4320 Móricz Zs. u. 30/a (HU)
(54) Prémiumfaszén fogyasztói csomagolása
(21) D 06 00053
(22) 2006.02.15.
(71) Takács Ferenc, Budakeszi, 2092 Jókai u. 41. (HU)
(54) Méztároló edények
10. OSZTÁLY
ÓRÁK, TOVÁBBÁ EGYÉB MÉRÕ,
ELLENÕRZÕ- ÉS JELZÕBERENDEZÉSEK
(21) D 06 00069
(22) 2006.03.10.
(71) Bokor Gyöngyi, Budapest, 1025 Csalit u. 3. (HU)
(54) Áruvédelmi keménycímke
(21) D 06 00038
(22) 2006.02.13.
(71) Gulyás Péter, Újlengyel, 2724 Hernádi dûlõ 8. (HU)
(54) Óra
12. OSZTÁLY
SZÁLLÍTÓ- ÉS EMELÕBERENDEZÉSEK
(21) D 06 00040
(22) 2006.02.14.
(71) Production Republican Unitary Enterprise Minsk Automobile
Plant (RUE „MAZ”), Minsk, 220021 2 Socialisticheskaya Str.
(BY) (BY)
(54) Városi autóbusz
(30) F20050143
2005.10.06. BY
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
14. OSZTÁLY
ADATRÖGZÍTÕ, ADATFELDOLGOZÓ,
VALAMINT HÍRKÖZLÉS ÉS ADATÁTVITEL
CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK
(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00081
(22) 2006.03.14.
Kaucsics Sándor, Békéscsaba, 5600 Batthyány u. 5/2. (HU)
Balkezes számítógép-billentyûzet
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

D 06 00059
(22) 2006.02.22.
Väderstad-Verken AB, Väderstad, 590 21 Box 85 (SE)
Él mezõgazdasági géphez
Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
21. OSZTÁLY
JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK,
SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00041
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Kis hullámos játékvödör 0,75 l
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00042
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Nagy hullámos játékvödör 2 l
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00043
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Cross 2 játékmotor
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00044
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játékbowling 6 bábus
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00045
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játékbowling 10 bábus
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00046
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játékteke 9 bábus
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00047
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Homokozó játéklapát
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00048
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játékkosár
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

D34

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Adatközlés formatervezési mintaoltalmi bejelentésekrõl
(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00049
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játék farmertraktor utánfutóval
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00050
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játék vödör 0,5 l
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00051
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Játék homokozóforma
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00052
(22) 2006.02.15.
Dohány Péter, Gyál, 2360 Kõrösi út 51. (HU)
Locsolókanna
dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

D 06 00034
(22) 2006.02.09.
Görög Brigitta, Tiszalök, 4450 Széchenyi u. 22. (HU)
Díszítéssel ellátott ereszcsatorna-készlet
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
26. OSZTÁLY
VILÁGÍTÓESZKÖZÖK, FÉNYFORRÁSOK

(21) D 06 00054
(22) 2006.02.15.
(71) Szabó Tibor, Budapest, 1158 Szûcs István u. 9. (HU)
(54) Mennyezeti világítótestek

27. OSZTÁLY
DOHÁNYÁRUK ÉS CIKKEK DOHÁNYOSOK SZÁMÁRA
(21) D 06 00039
(22) 2006.02.14.
(71) Pásku Ferenc, Debrecen, 4078 Huláp tanya 22. (HU)
(54) Cigarettadobozra rögzíthetõ öngyújtótartó
99. OSZTÁLY
EGYÉB

25. OSZTÁLY
ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÍTÉSZETI ELEMEK
(21) D 06 00060
(22) 2006.02.23.
(71) Black Care Szolárium Gyártó és Forgalmazó Kft., Budapest, 1139
Rozsnyai u. 11. (HU)
(54) Szoláriumberendezés

(21) D 06 00070
(22) 2006.03.13.
(71) Gecse András Endre, Mátraterenye, 3145 Dobó u. 6. (HU)
(54) Urna
A rovat 48 db közlést tartalmaz.
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(21) D 02 00294
(22) 2002.08.10.
(71) (72) Antalics Zoltán, Tapolca (Diszel) (HU)
(54) Díszpolc-típus
(55)

1. OSZTÁLY
ÉLELMISZEREK
(21)
(71)
(72)
(74)

D 04 00305
(22) 2004.09.20.
S.C. Intermark S.R.L., Oradea (Nagyvárad) (RO)
Micula, Ioan, Oradea (Nagyvárad) (RO)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(54) Különféle ízesítésû gabonából készült snackek
(55)

1/1. ábra

(51) 01-01

1/1. ábra

2/1. ábra

3/1. ábra

4/1. ábra

5/1. ábra

6/1. ábra

7/1. ábra

8/1. ábra

9/1. ábra

10/1. ábra

2/1. ábra

3/1. ábra

6. OSZTÁLY
BÚTORZATOK
(21) D 05 00129
(22) 2005.07.06.
(71) (72) Bartus Gyula, Jászjákóhalma (HU)
(54) Tanulói szék, asztal
(55)

1/1. ábra
(51) 06-01 06-03

2/1. ábra
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11/1. ábra

12/1. ábra

13/1. ábra

14/1. ábra

15/1. ábra

16/1. ábra

17/1. ábra

18/1. ábra

19/1. ábra

21/1. ábra

23/1. ábra

24/1. ábra

25/1. ábra

26/1. ábra

27/1. ábra

28/1. ábra

29/1. ábra

30/1. ábra

31/1. ábra

32/1. ábra

33/1. ábra

34/1. ábra

20/1. ábra

22/1. ábra

(51) 06-04
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7. OSZTÁLY
HÁZTARTÁSI CIKKEK, AMELYEK
NEM TARTOZNAK MÁS OSZTÁLYOKBA
(21) D 05 00131
(22) 2005.07.12.
(71) (72) Nagy Lajos, Püspökladány (HU)
(54) Alapforma különbözõ használati tárgyak készítéséhez (edényalátét, kutyanyakörv, gyermekjáték stb.)
(55)

(51) 07-06 21-01 30-04

5/2. ábra

6/2. ábra

7/2. ábra

8/2. ábra

9/2. ábra

10/2. ábra

1/1. ábra

9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA
(21)
(71)
(72)
(74)

D 04 00282
(22) 2004.08.25.
Belisce d.d., Belisce (HR); Belprom d.o.o., Sarajevo (BA)
Zendzelic, Ibrahim, Sarajevo (BA); Andrasic, Ivica, Belisce (HR)
Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(54) Doboz
(55)
(51) 09-03

11. OSZTÁLY
DÍSZTÁRGYAK
(21) D 04 00050
(22) 2004.02.13.
(71) (72) Burkali Ibolya, Tényõ (HU)
(54) Húsvéti asztaldísz
(55)

1/2. ábra

(51) 09-03

(21) D 05 00040
(22) 2005.02.22.
(71) (72) Sántha András, Budapest (HU)
(54) Összeragasztható csomagolódoboz fröccsöntött játék állatok csomagolására
(55)

1/2. ábra

2/2. ábra

(51) 11-02

3/2. ábra

4/2. ábra

(21)
(71)
(72)
(74)
(54)
D38

1/1. ábra

2/1. ábra

D 05 00034
(22) 2005.02.17.
Metal-Art Nemesfémipari Rt., Budapest (HU)
Narancsikné Bogár Lívia, Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
Érme
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(55)

1/1. ábra

(51) 11-03

3/1. ábra

4/1. ábra

5/1. ábra

6/1. ábra

12. OSZTÁLY
SZÁLLÍTÓ- ÉS EMELÕBERENDEZÉSEK
(21) D 04 00094
(22) 2004.03.17.
(71) (72) Bercsényi Zoltán, Budapest (HU)
(54) Babakocsi, gyerekkocsi, gyermekkocsi
(55)

(51) 14-03
(21)
(71)
(72)
(74)

D 04 00345
(22) 2004.11.16.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
Griffin, Jason T., Waterloo, Ontario (CA)
Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(30) 29/205,519
2004.05.17. US
(54) Távközlõ kézi eszköz - 4
(55)

1/3. ábra

(51) 12-02

14. OSZTÁLY
ADATRÖGZÍTÕ, ADATFELDOLGOZÓ,
VALAMINT HÍRKÖZLÉS ÉS ADATÁTVITEL
CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK
(21) D 04 00343
(22) 2004.11.16.
(71) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(72) Tyneski, Frank, Kitchener, Ontario (CA);
Corley, Cortez, Waterloo, Ontario (CA)
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(30) 29/205,518
2004.05.17. US
(54) Távközlõ kézi eszköz - 6
(55)

1/1. ábra

2/1. ábra
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1/1. ábra

2/1. ábra

3/1. ábra

4/1. ábra
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(51) 14-03

5/1. ábra

6/1. ábra

(51) 14-03

(21) D 05 00042
(22) 2005.02.22.
(71) (72) Szeghõ Krisztina, Budapest (HU)
(54) Mobiltelefon
(55)

5/1. ábra

6/1. ábra

19. OSZTÁLY
ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK,
MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK
(21) D 05 00028
(22) 2005.02.14.
(71) (72) Takács Attila, Budapest (HU)
(54) Irattartó mappa lyukasztott fedlappal
(55)

1/1. ábra

(51) 14-03

(21) D 04 00346
(22) 2004.11.16.
(71) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(72) Corley, Cortez, Waterloo, Ontario (CA);
Rak, Roman Peter, Waterloo, Ontario (CA)
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(30) 29/205,517
2004.05.17. US
(54) Távközlõ kézi eszköz - 3
(55)

1/1. ábra

3/1. ábra

1/1. ábra

2/1. ábra

3/1. ábra

4/1. ábra

5/1. ábra

6/1. ábra

7/1. ábra

8/1. ábra

2/1. ábra

4/1. ábra
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9/1. ábra

10/1. ábra

21/1. ábra

22/1. ábra

11/1. ábra

12/1. ábra

23/1. ábra

24/1. ábra

13/1. ábra

14/1. ábra

25/1. ábra

26/1. ábra

15/1. ábra

16/1. ábra

27/1. ábra

28/1. ábra

17/1. ábra

18/1. ábra

29/1. ábra

30/1. ábra

19/1. ábra

20/1. ábra

31/1. ábra

32/1. ábra
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33/1. ábra

34/1. ábra

9/1. ábra

10/1. ábra

11/1. ábra

12/1. ábra

13/1. ábra

14/1. ábra

15/1. ábra

16/1. ábra

17/1. ábra

18/1. ábra

19/1. ábra

20/1. ábra

35/1. ábra

(51) 19-02

(21) D 05 00030
(22) 2005.02.14.
(71) (72) Takács Attila, Budapest (HU)
(54) Irattartó mappa lyukasztott fedlappal
(55)

1/1. ábra

2/1. ábra

3/1. ábra

4/1. ábra

5/1.ábra

6/1. ábra

7/1. ábra

8/1. ábra
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(21)
(71)
(72)
(74)
(54)
(55)

21/1. ábra

D 05 00127
(22) 2005.06.29.
CHEMICO Magyarország Kft., Budapest (HU)
Kiss Péter, Miskolc (HU)
dr. Szûcsné Péter Ildikó Judit, Hollókõ
Vegyszercsomagoláson megjelenített kép

22/1. ábra

(51) 19-08
23/1. ábra

25/1. ábra

27/1. ábra

22. OSZTÁLY
FEGYVEREK, PIROTECHNIKAI CIKKEK,
VADÁSZATI, HALÁSZATI, VALAMINT KÁRTÉKONY
ÁLLATOK IRTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

24/1. ábra

26/1. ábra

28/1. ábra

1/1. ábra

(21)
(71)
(72)
(74)
(54)
(55)

D 05 00069
(22) 2005.04.01.
Irtó Trió Kft., Budapest (HU)
Molnár Gábor, Zalaegerszeg (HU)
dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest
Búvó-mérgezõ egérdoboz (Rovarcsapda)

(51) 22-06

1/1. ábra

25. OSZTÁLY
ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÍTÉSZETI ELEMEK
(21) D 05 00036
(22) 2005.02.18.
(71) (72) Urbán János, Mindszent (HU)
(54) SC 300 és S 300 villamos szekrények elõre gyártott betonalapja
(55)

(51) 19-02

29/1. ábra

30/1. ábra

31/1. ábra

32/1. ábra

(51) 25-01

1/1. ábra

A rovat 18 db közlést tartalmaz.
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9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA

(30) 29/188,009
2003.08.11. US
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(54) Palacktest
(51) 09-01

090313
2005.12.02.
D 03 00188
(22) 2003.06.20.
Stokely-Van Camp, Inc., Chicago, Illinois (US)
29/172,978
2002.12.20. US
29/173,044
2002.12.20. US
29/172,994
2002.12.20. US
29/172,984
2002.12.20. US
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(54) Palacktest
(51) 09-01

(11)
(21)
(73)
(54)

(11) 090319
2005.12.21.
(21) D 04 00045
(22) 2004.02.11.
(73) Stokely-Van Camp, Inc., Chicago, Illinois (US)

A rovatban meghirdetett formatervezési mintaoltalmak száma: 3 db.

(11)
(21)
(73)
(30)

10. OSZTÁLY
ÓRÁK, TOVÁBBÁ EGYÉB MÉRÕ-,
ELLENÕRZÕ- ÉS JELZÕBERENDEZÉSEK
089880
2005.12.16.
D 02 00380
(22) 2002.10.22.
(72) Lerch Imre, Komló (HU)
Járõrellenõrzõ eszközpár, adatgyûjtõ egység és ellenõrzõ
egység
(51) 10-05
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Közzétételt megelõzõen megszüntetett
formatervezési mintaoltalmi engedélyezési eljárások
(21) D 03 00347
(54) Játékmezõ-mintázatok
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(11) 086295
(21) D 95 00281
(54) Gyógyszertároló

(22) 1995.10.03.

(11) 089005
(21) D 00 00497
(22) 2000.08.31.
(54) Jobboldali osztott háttámlás ülés mentõautóhoz

(11) 086416
(21) D 95 00277
(54) Fémpad

(22) 1995.09.26.

(11) 089027
(21) D 00 00496
(22) 2000.08.31.
(54) Jobboldali ülés (kivehetõ háttámlával) mentõautóhoz

(11) 086728
(21) D 96 00185
(54) Doboz szórófejjel

(22) 1996.06.13.

(11) 089055
(21) D 01 00113
(54) Elemes bortároló állvány

(22) 2001.03.05.

(11) 089056
(21) D 01 00108
(54) Kozmetikumszelence

(22) 2001.03.01.

(11) 087424
(21) D 96 00130
(54) Biztonsági borotvafej és -nyél

(22) 1996.04.22.

(11) 087794
(21) D 96 00107
(22) 1996.04.04.
(54) Vasúti motor és motormellékkocsi belsõtéri kialakítása

(11) 089220
(21) D 01 00222
(22) 2001.04.27.
(54) Cukorkatartóval kombinált nyalóka

(22) 2000.10.04.

(11) 089310
(21) D 01 00182
(54) Fogkefefej

(22) 2001.04.10.

(11) 088950
(21) D 00 00533
(54) Lekvárosüveg

(22) 2000.10.04.

(11) 089311
(21) D 01 00183
(54) Fogkefe

(22) 2001.04.10.

(11) 088954
(21) D 01 00099
(54) Elektromos fogkefe

(22) 2001.02.23.

(11) 089312
(21) D 01 00189
(54) Csomagolótasak

(22) 2001.04.17.

(11) 088955
(21) D 01 00011
(54) Utazási fogkefetartó

(22) 2001.01.12.

(11) 089323
(21) D 01 00223
(54) Tetõzsindely elem

(22) 2001.04.28.

(11) 088961
(21) D 01 00086
(54) Szappantartó

(22) 2001.04.26.

(22) 2001.02.20.

(11) 089324
(21) D 01 00214
(54) Tetõzsindely elem
(11) 089634
(21) D 01 00033
(54) Monogramos papírzsebkendõ

(22) 2001.01.26.

(11) 088949
(21) D 00 00532
(54) Gyümölcslés üveg tetõvel

(11) 088991
(21) D 00 00381
(22) 2000.06.29.
(54) Útfelületbe épített kivitelû fényvisszaverõ prizma

A rovat 22 db közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás
(11)
(11)
(11)
(73)
(74)

GB9Q

086130
(21) D 94 00255
086183
(21) D 94 00256
086476
(21) D 94 00254
Carix Group Limited, Teddington (GB)
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) D 05 00069
(73) Irtó Trió Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

Képviselet megszûnése

089849
(21) D 03 00248
090014
(21) D 03 00328
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG., München (DE)
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

HH2Q

(11) 087424
(21) D 96 00130
(73) The Gillette Co., Boston, Massachusetts (US)
(74) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(11) 088955
(21) D 01 00011
(73) SmithKline Beecham Corp., Philadelphia, Pennsylvania (US)
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(11) 090283
(21) D 04 00152
(73) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
A rovat 7 db közlést tartalmaz.
Képviseleti megbízás

089310
(21) D 01 00182
089311
(21) D 01 00183
SmithKline Beecham GmbH & Co. KG., Bühl/Baden (DE)
S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

(11) 088677
(21) D 00 00029
(73) Zólyom János, Ács (HU)
(74) dr. Karsay Zsófia Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr
(11)
(11)
(73)
(74)

(11)
(11)
(73)
(74)

HH1Q

(11) 086728
(21) D 96 00185
(73) CAOLA ALFA Rt., Budapest (HU)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(11)
(11)
(73)
(74)

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

(11) 087424
(21) D 96 00130
(73) The Gillette Co., Boston, Massachusetts (US)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(11) 088955
(21) D 01 00011
(73) SmithKline Beecham Corp., Philadelphia, Pennsylvania (US)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

089310
(21) D 01 00182
089311
(21) D 01 00183
SmithKline Beecham GmbH & Co. KG., Bühl/Baden (DE)
Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

Név-, illetve címváltozás
(21) D 04 00321
(54) Hulladékgyûjtõ doboz
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentések meghirdetése

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

(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 osztályokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztalterítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdókesztyûk, 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 szerek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, maróanyagok, 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 szerek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, maróanyagok, 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

(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, lemezen, DVD-n, CD-n, kazettán vagy más felvevõeszközön; mozgóképfilmek; televíziós, kábeltelevíziós, digitális televíziós vagy
mûholdas televíziós sugárzásra vagy színházi megnézésre; hang,
videó, adat és kép felvételére, gyártására, vágására, sokszorosítására és továbbítására szolgáló berendezések; hangkazetta, CD-lejátszók és DVD-lejátszók és felvevõk; rádiók, televíziók; számítógépek, notebook számítógépek, elektronikus szkennerek; számítógépes memóriakártyák és meghajtók; számítógépes szoftver,
fényképezõgépek, filmek fényképezéshez; telefonok és személyhívók; PDA; elektronikus elõjegyzési naplók; elektronikus könyvek; számítógépes és videojáték-programok, -berendezések és
-szoftverek; memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékfelszerelések, nevezetesen számítógépes társasjátékok egységeként árult lemezek; számítógépek; egéralátétek; optikai eszközök,
ideértve a távcsöveket, teleszkópokat, periszkópokat, mikroszkópokat, nagyítólencséket és nagyítóüvegeket, prizmákat, napszemüvegeket és szemüvegeket; fény, hang, hosszúság, magasság, sebesség, folyadékáramlás, hõmérséklet, nedvességtartalom, nyomás, súly, térfogat, mélység, mágnesesség, elektromosság, felszíni jellemzõk, adatok és képek mérésére, jelzésére, ellenõrzésére
és elemzésére szolgáló berendezések; vonalzók, iránytûk, mérlegek, díszmágnesek, mágnesek, elemek; kódolt kártyák; hordozható karaoke lejátszók; mûsoros hangszalagok és könyvek; számítógépes programok, nevezetesen szoftvert összekötõ digitális
video- és hangeszközök globális számítógépes információs hálózathoz; kódolt mágneskártyák, beleértve kulcskártyákat, telefonkártyákat, hitelkártyákat, fizetõkártyákat, készpénzkártyákat,
azonosító és biztonsági kártyákat; különféle fogyasztói elektronika; 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, évkönyvek, naptárak, írószerek, levélpapír- és borítékszettek; levelezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõkártyák, üdvözlõlapok,
értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzetfüzetek, vonalzók, albumok, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ- és papírlapokat
összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregények, emlékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüzetek, vázlatfüzetek, beragasztóalbumok, képzõmûvészeti alapanyagok, így
vászon rajzfüzeket, festékek, ecsetek; agyag; tûzõgépek, radírok,
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ceruzahegyezõk, tollak, ceruzák, szövegkiemelõk, zsírkréták, jelölõ íróeszközök, táblakréták; tolltartók, papírnehezékek; irodai
kellékek; iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó
matricák, lehúzható matricák, montázsok, csereberekártyák; papírkalapok, papírszalvéták; ajándékcsomagoló tasakok, ajándékcsomagoló 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, rövidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, síoverallok, nyakkendõk, köntösök, kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pizsama, nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk,
szandálok, házicipõk, papucszoknik, fürdõruházat, valamint jelmezek és halloweenre való öltözékek és álarcok.
28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek; mozgó
figurák és ezek tartozékaik, plüssjákékok, léggömbök, fürdõszobai játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, kártyajátékokhoz
tartozó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármûvek, babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek,
kellékek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi társasjátékokhoz, célbadobó játékok, önállóan mûködtethetõ videokijelzõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördeszkák, jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, futball-labdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlabdák, baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra
úszódeszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörfdeszkák, úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvárfelszerelés, játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, bababútorok, babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó
figurák; babzsák babák; építõjátékok; játék rádió-adóvevõ; gördeszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és lapátok; kiságyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.
38 Hírközlés; televízió, kábeltelevíziós, digitális televízió, mûholdas televízió-mûsor és rádiómûsor közvetítése; integrált digitális környezethez való távközlési hozzáférés biztosítása biztonságos széllessávú számítógépes hálózat formájában mozifilmek,
televíziós és egyéb médiatartalmak készítésére, forgalmazására,
átvitelére és kezelésére.

(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 szívófejek, szívócsövek, csõtartók, pótkefék; szûrõk, nevezetesen motor-, víz-, levegõ-, aktívszén- és pollenszûrõk, amelyek a 7. áruosztályba 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
35

Újság.
Reklámozás.

(210) M 05 00622
(220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(546)

(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, nevezetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommunikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcsolatok, hálózatok kezelése.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivételével).
(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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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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 szénsavval 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 dúsított vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok 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 jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, opatikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ- és oktatóberendezések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- 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, nevezetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommunikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcsolatok, hálózatok kezelése.

(546)

(511) 16 Fatartalmú papír, karton, levélpapír, másolópapír, papíráruk, sokszorosítható papírok.
35 Piackutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetések, üzletszervezési tanácsadás.
37 Ablaktisztítás, fertõtlenítés, külsõ és belsõ festés, tisztítószerek kölcsönzése, vegytisztítás.
39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármûkölcsönzés, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, személyszállítás, utasszállítás, áruk csomagolása, áruk raktározása.
41 Fogadások tervezése, oktatás, kongresszusok szervezése,
oktatási tárgyú információk, óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Kávéházak, óvodák, panziók, szállodák, szállodai szolgáltatók, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

Ó-haj

35 Reklámanyagok (röplapok), prospektusok, nyomtatványok,
(áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; televíziós
reklámozás; áruminták terjesztése.
41 Gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; oktatási vizsgáztatás.
44 Fodrászszalonok; manikûrszolgáltatások; masszázs; szépségszalonok.

(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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

(210) M 05 00567
(220) 2005.02.10.
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(541) Hangtrió
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, nevezetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, hangposta, hangpostafiók, hangposta SMS; három résztvevõs kommunikációs, hang- és adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcsolatok, hálózatok kezelése.

(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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

(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

(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

M303

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
38 E-mail-szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatások, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatások; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, beleértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(546)

(511) 6
Fémszerkezetek és -szerelvények, különösen fémbõl készült építési anyagok, épületelemek, vasból és acélból készült tárolóeszközök, tartályok, zárak, például lakatok.
7
Gépek, különösen szerszámok (géprészek), ideértve a sajtolószerszámokat.
37 Bányamûvelés, különösen kavics- és homokbányászat; jármûvek, 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, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(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 adminisztráció; 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 adminisztráció; irodai munkák.

(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 kerékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; triciklik.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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; szoftveradatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás, vagy egység között, illetve adatok, beleértve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
M304

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

PANNI

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
különösen; kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; triciklik.
M 04 04923
(220) 2004.12.09.
Security Patent Kft., Budapest (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

PATENT CSOPORT

35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek 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 kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; 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; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási 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, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
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 társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, örzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgáltatás, 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; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve
csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjáratok 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 tanácsadás;
a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

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 társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, 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; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjáratot 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 tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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 adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek 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 kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; 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; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti-, hírközlési-, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
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M 04 04925
(220) 2004.12.09.
Security Patent Kft., Budapest (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

DUO PATENT SECURITY

35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek 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 kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; 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; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
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 társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda, gyár,
építési, kereskedelmi területen, szálloda, színház, zenés és egyéb
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építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és
egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon 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 tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági világítást is.

szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õrszolgálati
tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve
csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjáratot 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 tanácsadás;
a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság 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)

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

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek 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 kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; 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; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshová nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés- és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai, termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, 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 társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda, gyár,

(210) M 04 04891
(220) 2004.12.08.
(731) UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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; tûzijáték 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 kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, reklámozás, árubemutatás, árverés, gépjármû-kereskedelem.
36 Bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki
tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; infor-
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mációk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák [ingatlanok] bérlete; kölcsön (finanszírozás).
37 Autómosás; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûfényezés; 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 kölcsönzése, jármûkölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, parkolási szolgáltatások; áruk raktározása.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok, show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás.
43 Gyorséttermek, kávéházak, vendéglátóipar, éttermek.
(210) M 04 04892
(731) Vidák László, Siófok (HU)
(546)

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások 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)

(220) 2004.12.08.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek 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 kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; 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; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
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 társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, 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; 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 tanácsadás; 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.

hoz; nyersbõrök; mászóövek és -szíjak bõrbõl; bõrövek nem
ruházati célra; turistabotok.
25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és harisnyák; kalapok és sapkák; férfi-, nõi, gyermek- és csecsemõruházat; 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)

(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 szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvények 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
17

Ipari rendeltetésû ragasztó- és kötõanyagok.
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) 9
Mobiltelefonok, számítógépszoftver.
28 Játékok, játékszerek.
32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok; így
üdítõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; 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 szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 18 Vadászzsákok; hátizsákok; hegymászózsákok; strandtáskák
és strandzsákok; utazóbõröndök és utazótáskák; bõrbélések lábbelikhez; bõrfûzõk és bõrszíjak korcsolyákhoz és görkorcsolyákM308
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dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
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cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyag rendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívószolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; kiadói
szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel,
felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,

kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; 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)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép-programok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
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net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenésszolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.
(210) M 04 04942
(731) Balogh Adrienn, Telki (HU)
(546)

(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; hûtõberendezések 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, hurkolt 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 italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 04 05098
(220) 2004.12.23.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(220) 2004.12.10.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek; mágneses adatbázis-hordozók; hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó 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, vitaminkészítmények.
31 Takarmány, takarmányadalék, premix, erõsítõ takarmány,
istállótakarmány.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; 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 osztályokba.
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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 (hatóanyagok) 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 biztonsági használatra és felhasználói azonosításhoz; számítógépes
programok, szerkesztõ programok, hibakeresõ és elhárító programok és segédprogramok más számítógépes programok létrehozásához; számítógépes programok, nevezetesen játékszoftver számítógépen és videojáték-lejátszókon történõ használatra; elektronikus formában kiadott munkák vételére, megjelenítésére, tárolására és rendszerezésére szolgáló szoftver; CD-ROM és letölthetõ
referenciamunkák különbözõ területeken; számítógépes szoftver
olyan számítógépes modem mûveleteinek felügyeletére és beállításainak igazítására, mely a kommunikációt és adatátvitelt optimalizálja a számítógép és az internetszolgáltató között; számítógépes szoftver számítógépes modemek telepítéséhez és beállításukhoz történõ használatra; számítógépes szoftver számítógépes
modemek tervezéséhez és fejlesztésükhöz; számítógépes szoftver
felhasználói azonosításhoz, aláírás és kulcsszó biztonsági használatra és cseréjére, valamint adatcserére; számítógépes programok
más számítógépes programok fejlesztésére; internetkészülékek,
nevezetesen számítógépek interneteléréshez; televíziók; számítógépek és vezeték nélküli telefonos készülékek kábelhálózatokhoz, vezeték nélküli hálózatokhoz, számítógépes hálózatokhoz és
globális kommunikációs hálózatokhoz való hozzáféréshez; televíziós (külsõ) dekódoló dobozok; kábeltelevíziós szabályozók;
távirányító eszközök televíziókhoz, számítógépekhez és DVD-lejátszókhoz; elektronikus berendezések direkt sugárzású mûholdas jelek vételére, nevezetesen vevõ készülékek, mûholdas paraM311

bolaantennák, valamint a hozzájuk tartozó antennák és távirányító eszközök, melyek együtt, egységként kerülnek forgalomba; telefonok; rádiótelefonok; személyi hívók; valamint rádiók; házi
szórakoztató elektronikus berendezések, nevezetesen sztereótunerek, erõsítõk, (fel)vevõ készülékek, CD-lejátszók, DVD-lejátszók és hangszórók; videofelvevõ és -visszajátszó készülékek, valamint ezekhez tartozó monitorok és kijelzõk; videojátékgépek televízióval történõ használatra; számítógépes hardver; interaktív
videojáték-eszközök, melyek számítógépes hardverbõl és szoftverbõl, valamint tartozékokból állnak, nevezetesen játékkonzolok, játékvezérlõk és szoftverjáték-vezérlõk kezeléséhez; DVDmeghajtók; memóriabõvítõ egységek videojáték-konzolokhoz;
videokábel videojáték konzolokhoz való használatra; kézi (hordozható) személyi számítógépek; fotónézõ készülék televíziós
készülék mágneslemezén tárolt digitális képek megjelenítésére,
számítógépes kurzorvezérlõ eszközök, nevezetesen számítógépes
egér vagy követõgolyó (mozgató/pozicionáló gömb), billentyûzet, követõgolyók, klaviatúrák, joystick és verseny kormánykerekek videojáték betöltés szabályozására; programozható adattárolásra szolgáló mûanyag kártyák, nevezetesen memóriakártyák,
integrált áramkörû kártyák és mikroáramkör-tartalmú kártyák;
valamint programozható adattárolásra szolgáló mûanyag kártyákkal használandó operációs rendszerprogramok és segédprogramok.
35 Kiállítások, szakmai bemutatók és üzleti konferenciák rendezése és megtartása (levezetése) a számítógépek, számítógépes
rendszerek, számítógépes hálózatok, számítógépes hardver és
számítógépes külsõ egységek, számítógépes szoftver, szoftverfejlesztés, telekommunikáció, internet, interaktív televízió, valamint
számítógépes és videojátékszoftver és felszerelések területén;
számítógépes szoftver és technológia licenc; online számítógépes, jellemzõen információs adatbázis szolgáltatása az interneten
keresztül történõ üzleti kommunikáció és kereskedelem területén;
online üzleti konzultáció és vezetési szolgáltatok interneten keresztül; postai úton történõ megrendeléssel kapcsolatos szolgáltatások és számítógépes online kiskereskedelmi szolgáltatások a
következõ területeken: számítógépes hardver és szoftver, számítógépes hardverrõl és szoftverrõl szóló kiadványok, referenciamunkák, oktatási termékek és nyelvi anyagok; online megrendelõ
szolgáltatások, nevezetesen online, könyvekkel és kiadványokkal, játékokkal és játékszerekkel foglalkozó kiskereskedelmi boltokról 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 reklámjainak terjesztése elektronikus leveleken, valamint számítógépes hálózatokon, vezeték nélküli hálózatokon és az interneten keresztül;
vezetési segítségnyújtás szolgáltatása, nevezetesen segítségnyújtás mások számára a direkt elektronikus levelezési hirdetések területén, valamint segítségnyújtás mások számára hirdetmények
számítógépes hálózatokon és az interneten történõ elhelyezése és
lefolytatása területén; mások áruinak és szolgáltatásainak terjesztése, 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 telefonkönyves információk szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; online szaknévsor-szolgáltatások; online karrierközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások; online információk
nyújtása az üzleti élet területén; üzleti vezetési és hirdetési szolgáltatások mások számára, vezetési listák és szolgáltatások nyújtása a direkt elektronikus levelezésû hirdetésekkel kapcsolatosan;
segítségnyújtás mások számára hirdetések elhelyezésével és lefolytatásával kapcsolatosan számítógépes hálózatokon és globális
kommunikációs hálózatokon; valamint számlázási szolgáltatások.
42 Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen technikai támogatás és konzultációs szolgáltatások nyújtása a számítógépek,
szoftver, elektronika, weboldalak fenntartása és fejlesztése, telekommunikáció, e-mail-kezelés és biztonság, számítógép- és háló-
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zatbiztonság és azonosítás, számítógépes hálózatok, dokumentumok kezelése és munkacsoport rendszerek területén; számítógépes hardver- és szoftvertesztelõ szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, nevezetesen szoftverfrissítés nyújtása számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes programozási szolgáltatások; információ szolgáltatása az interneten keresztül a számítógépek, számítógépes
szoftver, számítógépes komponensek, számítógépes perifériák
(külsõ egységek), számítógép és szoftvertámogatás, általános hivatkozási információk, nõkre vonatkozó információk, nõket érdeklõ témák, szülõi és gyermek egészség, táplálkozás és jó egészség, karrier, karriertanácsadás és idõjárás területén; internetes keresõrendszer szolgáltatások; szellemi tulajdon licenc, nevezetesen védjegyek; szoftverlízing-szolgáltatások; idõleges használatú
online nem letölthetõ szoftver szolgáltatása munkacsoportok számára, valamint dokumentum létrehozása és kezelése; online térképészeti szolgáltatások; elektronikus üdvözlõkártyával kapcsolatos szolgáltatások; valamint szükségletekhez igazított online,
jellemzõen felhasználó által meghatározott információjú weboldalak 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 adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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)

(210) M 04 05102
(220) 2004.12.23.
(731) Zala Megyei Közgyûlés, Zalaegerszeg (HU)
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathodozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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 adminisztráció, irodai munkák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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 adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(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

M312
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könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, magazinok, naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyomtatott órarendek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papíráruk, papírszalagok, radírgumik, rajzeszközök, tolltartók, töltõceruzák, töltõtollak, újságok, zacskók csomagolásra, zenélõ üdvözlõlapok, öntapadó címkék, üdvözlõlapok/kártyák.

(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)

(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) 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
21

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

Ecsetek.
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, vékony fûzött könyvek, ceruzahegyezõk, ceruzák, csomagolópapír,
daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papíripari), folyóiratok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek, grafikai reprodukciók, iratgyûjtõk, dossziék, íróeszközök, írószerek,
iskolaszerek (papírból), kártyák, képregények, kézikönyvek,

(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; fényképek; 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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; fényképek; 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, fényképek, 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, fényképek, 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, fényképek, 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, fényképek, 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(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, fényképek, 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 terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakozatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

(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 szállásadás.

(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 05076
(220) 2004.12.22.
(731) Híd Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, csecsemõ tápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fogtömõ készítmények fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
szerek; fungicid- és herbicidkészítmények.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(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 alkoholmentes 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 alkoholmentes italok készítéséhez.
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sa; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógépek és mobiltelefon hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken
történõ információ nyújtás biztosítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számítógépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógépes hardver- és szoftvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes keresõrendszer szolgáltatások; online keresõszolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon kölcsönzése; szoftverkölcsönzési szolgáltatások.
43 Vendéglátási, rendezvényszervezési szolgáltatások.

(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, mozgóképi, 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, mobiltelefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszközök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból 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-

(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, mozgóképi, 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, mobiltelefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszközök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból 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 publikálása; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógépek és mobiltelefon-hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken történõ információnyújtás biztosítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számítógépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógé-
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pes hardver és szofvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes keresõrendszer szolgáltatások; online keresõszolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon kölcsönzése; 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 adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(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; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, csecsemõ tápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fogtömõ 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)

(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 szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvények 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.

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatás szórakoztatásra és oktatásra; szórakoztatás; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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)

(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.

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

(210) M 04 04601
(731) Horváth Gábor, Budapest (HU)
(546)

(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
(731) MAIQI Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 25

(220) 2004.11.11.

(210) M 04 04598
(731) Kerekes Kft., Ebes (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, betegségbiztosítás, bérházak kezelése, biztosítási-, statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezése, hitelirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák, ingatlanok bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági
célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás), lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete,
óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása,
pénzügyi tanácsadás, szállásügynökségek (apartmanok), telebank-szolgáltatások, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése,
tûzkár elleni biztosítás, vagyonkezelés, életbiztosítás.
(210) M 04 04611
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(220) 2004.11.16.

(220) 2004.11.16.

(220) 2004.11.16.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, 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, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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, péksütemények 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, péksütemények 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, péksütemények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(541) Dinamix
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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, péksütemények 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

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

Dinamill

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.
M 04 04622
(220) 2004.11.16.
Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

A mérhetõ siker.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.
M 04 04623
(220) 2004.11.16.
Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

Ha számít a körítés ...

30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.
M 04 04626
(220) 2004.11.17.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Kábel

9
Tudományos célra szolgáló, villamos, mozgóképi, optikai,
súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, 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, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés 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; ingatlanügyletek.
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(546)

(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; ingatlanügyletek.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01077
(220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01079
(220) 2005.03.23.
(731) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

INSPIRATION

33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.
M 05 00710
(220) 2005.02.23.
MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

MONARCHIA SELECTION

33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.
M 05 00711
(220) 2005.02.23.
MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

MONARCHIA

33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos 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 szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, beleértve 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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(546)

(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, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, 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, hotelek üzleti vezetése, gyógyszerészeti értékesítések szervezése,
mintadarabok terjesztése, tervszerû eladási propaganda (mások
részére), kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, kereskedelmi-információs ügynökségek, marketingkutatás, 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, hajápoló oldatok, fogkrémek, a bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó,
hajszínélénkítõ, hajszõkítõ szerek, hajfestékek és hajszínezõ készítmények.
(210) M 05 00631
(220) 2005.02.16.
(731) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
M321

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(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, telefon-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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titáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sporttáskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatáskák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; kofferek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termékek; 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; zoknik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakkendõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsúdózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játékokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; teniszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbeli; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsákok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk játékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcikkek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként); szuvenír babák, szuvenír labdák, szuvenír játékok, játék szuvenír
kulcstartók.

(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 karácsonyfákhoz, elektromos; biztonsági lámpák; lámpafelfüggesztõ
szerkezetek; lámpák foglalatai, elektromos; lámpaüvegek; lámpaernyõk; reflektorok; fénycsövek, valamint ezek részei és rögzítõszerkezetei 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 termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; táskák; utazótáskák; hátitáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sporttáskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatáskák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; kofferek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termékek; 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; zoknik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakkendõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsúdózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játékokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; teniszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbeli; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsákok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk játékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcikkek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként); szuvenír 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 termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; táskák; utazótáskák; há-

(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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
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)

(210) M 04 04657
(731) „3” ÁSZ Kft., Farmos (HU)
(546)

(220) 2004.11.18.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, gyermek-, nõi, féfizoknik, gyermek-, nõi, harisnya-harisnyanadrág, gyermek-, nõi, férfipólók, gyermek-, nõi, férfi szabadidõruhák, gyermek-, nõi, férfisapka és sál, gyermek-, nõi, férfikonfekció, gyermek-, nõi, férfiing, gyermek-, nõi, férfi síruhák, mezek, sportszárak, sportcipõk.

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramozás, számítógépszoftver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzése;
számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes 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)

(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, telefon-adókészülék, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, állomások (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 adminisztráció; irodai munkák.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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)

(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) 25

(511) 39
43

Házhozszállítás.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

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 burgonyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, puffasztott gabonakészítmények 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, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.
(210) M 04 04695
(731) Sanjoy Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 25

(220) 2004.11.22.

(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)

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 hordozható 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 hordozható 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 alapanyagú 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

(511) 9
Rádiók, CD- (polgári hullámsávú) rádiók, hordozható rádiók, tengerészeti rádiók, radar/lézer detektorok, globális helyzetmeghatározó rendszerek, mindenfajta mûholdas navigációs rendszer.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

EDINA

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 00035
(220) 2005.01.05.
Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

O quam misericors est Deus, justus et patiens
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 belsõ égésû motorokhoz, izzítógyertyák dízelmotorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû motorokhoz, lambdaszondák, gyújtáselosztók, gyújtó transzformátorok, gyújtógyertya-csatlakozók belsõ
égésû motorokhoz, üzemanyag-befecskendezõ szivattyú, üzemanyag-szivattyúk, fordulatszám-szabályozók, sebesség-szabályozók gépekhez és motorokhoz; befecskendezõ porlasztók és fúvókatartók; szelepek, üzemanyag-szûrõk, olajszûrõk, légszûrõk,
olajszivattyúk, hidraulikahengerek, hidraulikamotorok, hidraulikaszelepek, hidraulikatartályok, hidraulikaszûrõk, szervokormánymûvek, sûrített levegõs fékek, sûrített levegõs berendezések, úgymint légkompresszorok, sûrítettlevegõ-tartályok, vezérszelepek, légszelepek; kipufogógáz-turbó feltöltõk, elektromos
vezérlõberendezések gyártástechnológiához, elektromos ellenállások hegesztõrendszerekhez, szervomeghajtások, robotvezérlések; automatikus összeszerelõ berendezések gyártástechnológiák
moduláris elemei beleértve munkahelyi berendezéseket, munkaasztalokat, munkapadokat, gépfelfogó elemeket, biztonsági és védõberendezéseket, billenõ jellegû munkahelyeket, emelõberendezéseket, asztali préseket, anyagtovábbító és anyagrendszerezõ
rendszereket, úgymint szállítószalagok és szállítóláncok, rázóadagolók, billentõszerkezetek, programozható elektromos berendezések beleértve megfogó egységeket és az egykarú robotokat;
sorjátlanító gépek (mechanikus, hõhatású és elektrokémiai hatású); csomagológépek; elektromos kéziszerszámok és ezek csatlakoztató eszközei, elektromos kertgondozó berendezések, úgymint sövényvágók, fûvágók, fûnyírók (kézi, akkumulátoros), szegályvágók, aprítók, szivattyú, magasnyomású tisztítógépek,
elektromos konyhai berendezések és tartozékok, mosogatógépek,
mosógépek, vákuumtisztítók, villanyvasalók; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
9
Elektromos és elektronikus mérõ és ellenõrzõ-berendezések; elektromos és elektronikus vezérlõegységek; jelek, adatok,
képek, hangok, elektromos és elektromágneses adathordozók felvételére, szabályozására, feldolgozására, továbbítására, vételére
és jelzésére szolgáló berendezések, videokamerák, monitorok,
hangszórók, rádiókhoz és televízió-vevõkészülékekhez antennák,
távbeszélõ készülékek, gépjármûantennák, hordozható rádiótelefonok, autótelefonok; riasztórendszerek; földi, légi és tengeri jármûvek helymeghatározására és navigálására alkalmas berendezések, nagyfrekvenciájú generátorok, energiaellátó tápegységek,
elektromos szûrõk, félvezetõ alkatrészek, optoelektronikus alkatrészek, nyomtatott, maratott és beültetett áramkörök, integrált
áramkörök, relék, biztosítékok, vezetékek elektromos és elektronikus optikai jelekhez, kábelcsatlakozók, elektromos kapcsolók,
elektronikus fényszóró-beállítások, villanymotorok, érzékelõk,
detektorok, kapcsolóberendezések/kapcsolószekrények, napelemek és napgenerátorok; gépjármû-diagnosztikai berendezések,
úgymint emisszióvizsgálók, durvaszemcse-vizsgálók, fékmûködés-vizsgálók, diagnosztikai berendezések szimulációkhoz, motorteszterek, befecskendezõ szivattyúk mûhely vizsgálatához
szükséges berendezések, indítóberendezések és dinamók; akkumulátorok, töltõkészülékek, akkumulátor-teszterek, erõsítõk,
transzformátorok, kábeldobok, elektromos és elektronikus távolságmérõk, magasságmérõk, szögeltérésmérõk, elhajlásmérõk,
fém és más anyagok érzékelésére szolgáló berendezések; öntözésvezérlõ számítógépek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
11 Fûtõ-, fõzõ-, sütõ-, melegítõ- és hûtõberendezés; gázgyújtó
elektród/gyújtócsapok, helyzetjelzõ lámpák és egyéb lámpák, beleértve a jármûvek lámpáit; hûtõberendezések/hûtõszekrények;
szellõzõrendszerek; hajszárítók, kávéfõzõk, szárítógépek, pörkölõk; sütõkemencék; elektromos tojásfõzõk, kenyérpirítók; légkondicionáló rendszerek; megfigyelõ- és ellenõrzõ-berendezések
gázfûtéshez; vízvezetékes oltóberendezések és az ehhez tartozó
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szórófejek, valamint csatlakozóegységek; sprinkler-berendezések; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
12 Gépjármûbe szerelhetõ védõrendszerek, úgymint biztonságiöv-feszítõk, légzsákok és érzékelõk, indítóberendezések belsõ
égésû motorokhoz, fagymentesítõ rendszerek szélvédõkhöz, szervofékek és sûrített levegõs fékek földi és légi jármûvekhez, blokkolásgátló rendszerek, keréktapadást vezérlõ rendszerek, sebességváltó vezérlõmûvek; jármûdinamikai vezérlõrendszerek; ablaktörlõk és alkatrészek a fenti árukhoz.
37 Gépjármûvek alkatrészei és tartozékai beépítése, karbantartása és szerelése, autórádió-rendszerek, rádiótelefonok, háztartási
és konyhai berendezések elektromos generátorai, rádió- és televízió-rendszerek, egészségügyi berendezések, hûtõ és légkondicionáló rendszerek és berendezései; a motorsport szervezetek gépjármûvei karbantartása és nagyjavítása.
38 Távközlési szolgáltatás, hang-, adat- és képtovábbítás szatelitek 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 00287
(220) 2005.01.21.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(541) RAMIWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 osztályba 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

(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.

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)

(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.

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

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

(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 adminisztráció; 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)

(210) M 05 00041
(731) Kosztolányi József, Kulcs (HU)
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágynemûk.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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

Festékek.
Nem fémbõl készült építõanyagok.

(210) M 05 01649
(220) 2005.05.10.
(731) AUTO SECURIT Rt., Budapest (HU)
(546)

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; kozmetikumok; illóolajok; nem gyógyászati piperekészítmények; hintõporok piperehasználatra; ajakrúzsok; készítmények hajra; samponok; kondicionálók; korpa elleni samponok és kondicionálók;
hajspray-k; fejbõr ápolók; hajformázók; nem gyógyászati készítmények bõrápolásra; krémek, folyadékok, emulziók, zselék, tisztítók, tonikok; szépségmaszkok, arcpakolások, körömápoló készítmények, körömlakkok; fürdõolajok, masszázsolajok, arcolajok, arcfestékek, arc- és testpúderek, fürdõ- és tusolókészítmények, fürdõzselék, hidratáló testlemosók, testpermetek, testpúderek, testspray-k és száraz olajos spray-k; napozó készítmények;
napvédõk, napfényszûrõk, napvédõ folyadékok, napvédõ krémek, önbarnító spray-k, krémek és folyadékok testre és arcra, arcbarnítók; izzadásgátlók, dezodorok személyi használatra; ajakhidratálók; nem gyógyászati balzsamok; lábkrémek, hidratálók;
nem gyógyászati védõ és hidratáló kenõcsök, krémek és tisztítók;
pórustisztító készítmények, pórustisztító csíkok, maszkok, radírok és tonizáló összehúzók; öregedést késleltetõ krémek, folyadékok 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

(511) 2
19

(220) 2005.01.05.

Szoftvertermékek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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 berendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.
38 Távközlés; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tulajdon licencek adása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

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

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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, csokoládé 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
35

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Üdítõitalok.
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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; portáldíszítés, kirakati dekoráció; üzleten 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; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 04 04158
(220) 2004.10.13.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Coopé

3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
M 04 04159
(220) 2004.10.13.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Day Fresh

3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
M 04 04160
(220) 2004.10.13.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Fiesta

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
M 04 04161
(220) 2004.10.13.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Fruttal

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek) kompótok, tojás, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
M 04 04162
(220) 2004.10.13.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Iceland

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, jég, fûszerek.
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(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, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.

(210) M 05 01063
(220) 2005.03.22.
(731) Sajtós László, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(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 alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(210) M 05 00978
(220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)
(546)

(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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; 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 szerek; 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) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

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

(210) M 05 00512
(220) 2005.02.07.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(541) CarveWin
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 -fejlesztés.
(210) M 05 00472
(220) 2005.02.03.
(731) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)
(546)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 04 04742
(220) 2004.11.25.
(731) GODZILLA MOBIL Telekommunikációs Bt., Szeged (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; illóolajok, olajok kozmetikai használatra, masszázsolajok nem orvosi célokra; kozmetikai készítmények fürdõhöz, fürdõsók nem
orvosi használatra; samponok.
16 Nyomtatványok; naptárak, jegyzettömbök, üdvözlõkártyák; csomagolódobozok.
35 Szappanok, szépségápolási és testápoló készítmények, illóolajok, olajok kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények
fürdõhöz, samponok, nyomtatványok, naptárak, jegyzettömbök,
üdvözlõkártyák, csomagolódobozok kereskedelmi forgalmazása;
különbözõ áruk mások részére történõ összegyûjtése (azok szállítását kivéve) fogyasztók részére annak lehetõvé tételére, hogy
ezeket az árukat megfelõen megtekinthessék és megvásárolhassák.
(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

(511) 35 Mobiltelefonok és mobiltelefon-alkatrészek kereskedelmi
forgalmazása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; beszerzõi szolgáltatás.
37 Mobiltelefon üzembe helyezési, hibakeresési és javítási
szolgáltatás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

rental envelope

9
Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus riasztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detektorok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló berendezések; riasztók; ellenõrzõ-berendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel
bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses kódolók, 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 04745
(220) 2004.11.25.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 9
Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus riasztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detektorok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló elektromos berendezések; riasztók; ellenõrzõ-berendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, memóriakártyák, 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)

(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) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; árubemutatás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; 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

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04785
(731) LBT Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2004.11.29.

(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.

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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)

(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) 37 Cipõjavítás; akkumulátor regenerálás; festékpatron és festékkazetta-töltés másológépekhez; tintapatron és lézerkazetta-(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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

MATHIÁSZ

33 Borok.
35 Borok forgalmazása.
43 Vendéglátóipar, szállodai szolgáltatások, panziók, kávéházak, 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; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 04754
(731) Full 2000 Kft., Dorog (HU)
(546)

(220) 2004.11.25.

(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 karbantartása.
(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 karbantartása.

(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)

(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) 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.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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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 adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(546)

(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) 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) 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

(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; gyógyitalok, gyógynövények; pasztillák, szõlõcukor; vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
30 Élesztõpirula, ételízesítõ; édesítõszerek (természetes), cukor, csokoládé; cukorkaáruk; kétszersültek, kekszek; sütésre szolgáló anyagok; árpa, rizs, ánizsmag; zabpehely, zab alapú ételek;
vadon élõ fûszernövények, fûszerkeverékek, konyhasó; szója,
szószok, tésztafélék; malomipari termékek, étkezési lisztek; liszttartalmú ételek, kukoricapehely; ízesítõszerek; gabonakészítmények; fûszerek, ízesítõk.
32 Alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok;
eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok;
készítmények italok elõállításához; pasztillák szénsavas italokhoz, 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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és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívószolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.

(546)

(511) 30 Kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricapehely, kukoricaliszt.
31 Kukorica.
(210) M 04 04364
(731) MagiCom Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2004.10.27.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok

(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-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívószolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások

szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus 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); készételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fogyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikóriakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsütemények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkrémek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafélék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; pizzák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûszerek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmiszerek.
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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 nemesfémbõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfémbõl), 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 szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; 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)

lékek és berendezések javítása; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások; tarifakedvezmény távközlési szolgáltatások, nevezetesen hang- és képtelefon, 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-, zsíreltávolító és csiszolószerek, zsíroldó szerek, folteltávolító szerek, tinta-, festék- és lakkeltávolító szerek; szappanok, nevezetesen fertõtlenítõ, dezodoráló és izzadáscsökkentõ szappanok, pipereszappanok, szilárd és folyékony szappanok, zsíroldó szappanok; illatszerek, nevezetesen dezodorok személyes használatra, lábspray-k, izzadásgátlók; illóolajok; test- és szépségápoló szerek,
bõrtisztító és -ápoló szerek, kenõcsök, paszták, krémek, testápolók, emulziók, olajok és gélek formájában, kéztisztító és -ápoló
szerek, valamint arctisztító és -ápoló szerek, kozmetikai készítmények, 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) 16 Tájékoztató, tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével); 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) 33

Barackpálinka.

(210) M 04 02640
(220) 2004.06.09.
(731) PAROLE Szolgáltató és Szervezõ Bt., Monor (HU)
(546)
(511) 35 Reklámozás, marketing, piackutatás, reklámcélú kiállításszervezés, kereskedelmi, képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és
fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki, szellemi termékek és forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás,
adatbanki tevékenység, mûszaki, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
37 Tervezés, nevezetesen távközlési és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, ezek telepítése, fenntartása, javítása; irodai, számítástechnikai, hírdástechnikai készü-

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási oktatási anyagok (készülékek 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 osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, oktatóberendezések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 adminisztráció; irodai munkák.

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

TRIÓ RÁDIÓ

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

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

TRIÓ TV

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, kétszersültek, 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 termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
32 Sörök: ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények 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 05 00108
(220) 2005.01.11.
(731) Vártok Tamás, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 04 01475
(220) 2004.03.31.
(731) TQMI Kft. Hungary, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Egyszer használatos, papírból, kartonból és ezek kombinációjából készült termékek, különösen eldobható ruha- és ülésvédõk.
(511) 35 Üzleti tanácsadás; kereskedelmi célú rendezvények szervezése (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)

(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; motorok; tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; keltetõgépek.
8
Japán licenc alapján gyártott kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 04 03843
(220) 2004.09.14.
(731) FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9

Számítógépek.

(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)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

A TERMÉSZET GYÖNGYE

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények 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 publikálása, reklámanyagok terjesztése.
44 Kozmetikai tanácsadás, kutatás és szolgáltatások; szépségápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.
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tõk; lovasok kartotékokhoz; tartozékok optikai megjelenítõ egységekhez; éves elõjegyzési naplók; írógépszalagok; festékszalagok írógépekhez; festékszalagok számítógép nyomtatókhoz; festékszalagok számológépekhez, szövegfeldolgozó gépekhez és
pénztárgépekhez; beállítható csuklótartó párnák; mappák mûvészek számára; CD-tartók; kapcsos tartószerkezetek; másolattartók; rendelésre készült dátum- és üzenetbélyegzõk; rendelésre készült önfestékezõ bélyegzõk; lemeztartó dobozok; lemeztartók;
hajlékony (floppy) lemez dobozok; hajlékony (floppy) lemez tartó kartotékos szekrényfiókok; olcsó gumibélyegzõk; minidiszk
tartók; egéralátétek; multimédiatálcák; elõre festékezett, rendelésre készült bélyegzõk; helytakarékos másolattartók; telefontartó karok; csíptethetõ falitábla, keménytábla, irattartó és átlátszó
irattartó; felakasztható aktatároló, zsebes irattartó, ceruzahegyezõ, számozógép, bérmentesítõcédula, címkék, papírmegsemmisítõ (irodai felszerelés), hibajavító, papírlapok (másolópapírok),
borítékok, beleértve bélelt és kartonhátú borítékok, mozgatható
irodai lépcsõ, cipzáras erszények, gumipecsétek, vágófelszerelések/papírvágó gépek, patronok tintasugaras nyomtatókhoz, reprezentációs könyvek, kéziratos könyvek, ragasztócédulák, CD-hez
használt címkék, alátétek, ragasztók (golyós, tubusos), mint irodai felszerelések.

(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-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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, szárított és fõzött zöldségek és gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és 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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények 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; szemeteszsákok; 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 szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; írótömbök; papírszalag tekercsek összeadógépekhez; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; könyvkötések; könyvek; írómappák; irattartó dobozok papírból, kartonból
vagy mûanyagokból; cédulakatalógus tárolódobozok papírból,
kartonból vagy mûanyagokból; iratkapcsok, iratfûzõk; iratkapcsok, gemkapcsok; csíptetõs írómappák; könyvkötések számítógéppel kinyomtatott anyagokhoz; javítófolyadékok; asztalra helyezhetõ kosárkák papírból, kartonból vagy mûanyagokból; elõjegyzési naptárak, határidõnaplók; papírból, kartonból vagy mûanyagokból készült hajlékony (floppy) lemez tárolók; szalagadagolók; 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; fûzõgemkapcsok, papírfûzõ/könyvfûzõ drótkapcsok; tálcák és alátétûrtöl-

(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 eszközök és egyéb berendezések beszerelése, karbantartása és javítása;
technikai segítségnyújtás, így hibakeresés számítógépes perifériákkal kapcsolatos problémák esetén; vásárlói kedvezmények biztosítása többfunkciós eszközök és egyéb irodai berendezések
vonatkozásában.
42 Tanácsadás és konzultáció irodai berendezésekkel, nyomtatókkal, nyomtatók üzembe helyezésével, szövegszerkesztõkkel
és számítógépekkel kapcsolatban; szoftver, számítógépes rendszerek és nyomtatórendszerek tervezése, elemzése; irodai kiszolgáló rendszerek konfigurálása; szoftverek karbantartása és frissítése; számítógépek, nyomtatók és szoftverek bérbeadása; számítógépek 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, gyógyszervegyészeti 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 jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 05 00166
(731) Bringapont Kft., Egervár (HU)
(546)
(511) 12
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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 mûbõrbõl, dobozok testápoló szereknek, dobozok vulkánfiberbõl, erszények, esernyõk, gyermekhordozó táskák, hegymászóhátizsákok, irattáskák, irattáskák, (iskolai-) irattáskák szattyánbõrbõl
(bõrdíszmûáru), iskolai irattáskák, iskolatáskák, iskolatáskák (füzeteknek, rajzlapoknak), kerekes táskák, készletek utazásra (bõripar), kis utazóládák okmányok szállítására, kottatáskák, ládák
utazáshoz, levéltárcák, moleszkin (bõrutánzat), mûbõr napernyõk, 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 (bõripar) útikofferek, útitáskák, vadász- vagy halásztáskák (tarisznya,
iszák), vadásztarisznyák, vadásztáskák, vázak kézitáskához, zsákok (háti-) hegymászóknak.
(210) M 04 03986
(220) 2004.09.28.
(731) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Ipari Menedzsment
és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, Budapest (HU)
(541) BME MBA
(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés), ajtócsengõk, elektromos, ajtónyitó szerkezetek, elektromos, ajtózárak, elektromos, akkumulátoredények, akkumulátorok, elektromos, akkumulátorrácsok, akkumulátortartályok, akkumulátortöltõk, akusztikus csatolók, akusztikus/akusztikai riasztók, alhidádék, távcsõvel, ampermérõk, anódok, anódtelepek, antennák, antikatódok, anyagok elektromos vezetékekhez
(huzalok, kábelek), anyagvizsgáló készülékek és gépek, apertométerek, fénynyílásmérõk (optika), arcfestés eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos, armatúrák, forgórészek (elektromosság), asztronómiai készülékek és mûszerek, audiovizuális tanítási eszközök, automatikus elosztógépek, automatikus forgóajtók, automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével), automatikus
kormányberendezések jármûvekhez, azbesztkesztyûk balesetvédelmi célokra, azbesztruhák balesetvédelmi célokra, azimutális
mûszerek, azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez, azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez, baleset elleni védõkesztyûk, balesetvédelmi hálók, barométerek, bábuk mesterséges lélegeztetés gyakorlására [oktatási eszközök], bekapcsolók, zárókapcsolók, belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék, benzinszintjelzõk,
benzinszivattyúk üzemanyagtöltõ állomásokhoz, berregõk, elektromos, berregõk, önmûködõ áramszaggatók, betatronok, indukciós gyorsítók, betörésgátló felszerelések, elektromos, betörésgátló
riasztókészülékek, bélyegzõórák, bérmentesítést ellenõrzõ készülékek, binokuláris távcsövek, biztonsági felszerelések (a jármûülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével), biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez, biztosítékhuzalok,
biztosítékok (olvadó), bonckészlet (mikroszkópiai), bõrvastagságmérõ készülékek, bõrvastagságmérõ mûszerek (bõripar), búvárálarcok, búvárfelszerelések, búvárkesztyûk, búváröltönyök,
búvárruhák, CD-ROM (kompakt) lemezek, csipek (integrált
áramkörök), ciklotronok, cvikkertokok, csak televíziós vevõkészülékekkel együtt használható játékok, csatlakozások, kábelsaruk (villamosság), csatlakozó dobozok (villamosság), csatlakozók, konnektorok, csatolások, kötések (elektromos), csatolók (informatika), csavarmenet mérõk, csengõk (riasztóberendezések),
csíptetõk, cvikkerek, csuklótámaszok számítógép-használathoz,
dekompressziós kamrák (keszonban), denzitométerek, sûrûségM343

mérõk, desztillálóberendezések tudományos használatra, detektorcsõ, audion (rádió), detektorok, diafragmák (akusztika), diafragmák (fényképészet), diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra, diapozitív keretezõgépek, diapozitívok, diavetítõk, diffrakciós készülékek (mikroszkópia), diktafonok, dinamométerek, rugós erõmérõk, díszítõ mágnesek, dózismérõk, doziméterek, dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások, egér (informatikai), egéralátétek, egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére, elágazódobozok (villamosság), elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektrolizáló berendezések, elektromágneses tekercsek, elektromos akkumulátorok jármûvekhez, elektromos hegesztõkészülékek,
elektromos irányváltó készülékek, elektromos kerítések, elektromos veszteségjelzõ készülékek, elektromosan fûtött zoknik,
elektronikus címkék árukhoz, elektronikus határidõnaplók, elektronikus hirdetõtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus közlemények [letölthetõ], elektronikus zseb fordítógépek, elemek,
elektromos, ellenállások, elektromos, ellenõrzõ-berendezések,
elektromos, ellenõrzõ-készülékek nem gyógyászati használatra,
elosztódobozok (elektromosság), elosztópultok (elektromosság),
elosztótáblák (elektromosság), elõrajzolók, epidiaszkópok, ergométerek, ernyõk, fluoreszcens, erõsítõcsövek, erõsítõk, exponált
filmek, fax-berendezések, fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz, fejhallgatók, felmérõ eszközök (geodézia), felügyeleti
mûszerek, elektromos, felvonóvezérlõ készülékek, fermentációs
készülékek (laboratóriumi), feszültségszabályozók jármûvekhez,
félvezetõk, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fényvagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák (vizuális kijelzõkhöz, displayekhez), fénycsövek reklámcélokra, fényelemek,
fényerõ-szabályozók, elektromos, fényképezõgépek, fényképészeti képkeresõk, irányzóbeállítók, fénymásoló gépek, fénymérõk, fénymérõk, megvilágításmérõk, fényt kibocsátó elektronikus
mutatóeszközök, fénytávíró készülékek, filmkamerák, filmvágó
készülékek, fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), fogvédõk, fojtótekercsek, fonalszámlálók (nagyítóüvegek), fordulatszámlálók, fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz, forrasztókészülékek,
elektromos, forrasztópákák, fotómásolatok szárítására szolgáló
készülékek, fotómásolatok tükör fényezésére szolgáló készülékek, földmérõ láncok, frekvenciamérõk, függõónok, füldugók,
füldugók búvároknak, füstjelzõ berendezések, galenit kristályok
(detektorok), galvanizáló készülékek, galvanométerek, galvanotechnikai berendezések, galvánakkumulátorok, galvánelemek,
gázellenõrzõ készülékek, gázkisülési csövek, (elektromos) nem
világítási célra, gáztárolók, gazométerek, geodéziai mûszerek és
készülékek, golyóálló mellények, gumiabroncsokban levõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ készülékek, gyûjtõlencsék,
kondenzorlencsék, hajlékony (floppy) lemezek, hajósebességmérõ mûszerek, hajózási jelzõberendezések, hajózási készülékek
és mûszerek, hamispénz-vizsgáló berendezések, hangátviteli készülékek, hangfelszedõ karok lemezjátszókhoz, hangfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangszóródobozok, hangszórók, hangosbemondók, hangvezetõk, hangvisszaadó készülékek, határolók, limiterek (elektromosság), háromlábú állványok fényképezõgépekhez, hegesztõelektródák, hídmérlegek, jármûmérlegek, higanyos libellák, higrométerek, (lég)nedvességmérõk, hodométerek (lépésszámlálók), hologramok, homokórák, hordozható telefonok, hõmérõk,
nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõk, hõmérsékletszabályozó készülékek, hullámhosszmérõk, huzalkapcsolók (villamosság), huzalok fémötvözetbõl (biztosítékhuzalok), idõregisztráló készülékek, indikátorok, jelzõk (villamosság), indítókábelek motorokhoz, induktorok, indukciós tekercsek (elektromosság), inkubátorok baktériumkultúrákhoz, integrált áramkörök, interfészek (informatika), intermedierek (fényképészet), inverterek, áramirányítók (elektromosság), ionizáló készülékek, kivéve
a levegõkezelõ készülékeket, ipari mûveletek távirányítására
szolgáló elektromos berendezések, iránytûk, irányzótávcsövek
tûzifegyverekhez, ívhegesztõ készülékek, ívvágó készülékek, jármûvek üzemképtelenségére figyelmeztetõ háromszögek, jegyau-
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tomaták, jelzõberendezések (világító vagy mechanikus), jelzõbóják, jelzõcsengõk, jelzõcsengõk, elektromos, jelzõlámpák, jelzõsípok, kaliberkörzõk, tolómércék, kalibrálógyûrûk, kapacitásmérõk, kapcsolódobozok (elektromosság), kapcsolók, elektromos,
kapcsolótáblák, kapillárisok, hajszálcsövek, katódok, katódos készülékek rozsda elleni védelemre, kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez, kazánszabályozó mûszerek, kazetta lejátszók,
kábelek, elektromos , keretek diapozitívekhez, kéknyomatos másológépek, kémcsövek, kénezésszabályozók, képernyõk fotogravûrhöz, képtávíró készülékek, kézi adó-vevõk, kiegyensúlyozó
készülékek, kilométer-számlálók jármûvekhez, klinométerek,
lejtmutatók, dõlésmérõk (vasút), koaxiális kábelek, kollektorok,
elektromos, kommutátorok, kompakt (CD) lemezjátszók, kompaktlemezek (audio-video), komparátorok, kompaszok (mérõmûszerek), kondenzátorok, elektromos, kontaktlencse tartók, kontaktlencsék, konverterek, elektromos, korrekciós lencsék (optika), kozmográfiai mûszerek, ködjelzõk, nem robbanóak, könyvelõgépek, köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromatográfok laboratóriumi használatra, kronográfok [idõtartam-regisztráló készülékek], laboratóriumi tálcák, laterna magica, lemágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz, lemezadagolók,
juke boxok (informatika), lemezek elektromos akkumulátorokhoz, lemezjátszók, lemezjátszótûk cseréjére szolgáló készülékek,
lemezmeghajtók (számítógépekhez), lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához), levegõ elemzésére szolgáló készülékek, levélmérlegek, légsûrûségmérõk, légzõkészülékek légszûrésre, légzõkészülékek víz alatti úszáshoz, légzõmaszkok (nem
mesterséges lélegeztetéshez), lélegeztetõkészülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével, lézerek, nem gyógyászati használatra, libellák, vízmértékek, logarlécek, lombikállványok, retortaállványok, lombikok laboratóriumi kísérletekhez, lyukkártyás
irodagépek, magasságmérõk, magnetofonfej-tisztító szalagok,
magnetofonok, magnetofonszalagok, manométerek, matematikai
mûszerek, mágnesek, mágneses adathordozók, mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneses kódolók, mágneskártyák, mágneslemezek, mágnesszalag-egységek (informatika), mechanikus
cégtáblák, cégérek, megafonok, megfigyelõ mûszerek, membránok tudományos készülékekhez, memóriakártyák, intelligens
mikrokártyák, mennyiségjelzõk, mentõbóják, mentõcsónakok,
mentõkészülékek és felszerelések, mentõlétrák, vészkijárati vaslépcsõk, mentõmellények, mentõövek, mentõponyvák, meteorológiai léggömbök, meteorológiai mûszerek, metronómok, ütemadók, metszetvágók, kismetszõk, mélységmérõ fonalak, mélységmérõ készülékek és gépek, mércék, mértékek, mérõmûszerek,
mérlegek, mérõasztalok (geodézia), mérõberendezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, mérõkanalak, adagolókanalak,
mérõkészülékek, elektromos, mérõmûszerek, mérõónok, mérõrudak (mérõmûszerek) mérõüvegek, mikrofonok, mikrométercsavarok optikai eszközökhöz, mikrométerek, mikroprocesszorok,
mikroszkópok, mikroszkópok tárgylemez dobozai, modemek,
monitorok (számítógéphardver), monitorok (számítógépprogramok), monoklikhoz kis láncok, motoros tûzifecskendõk, mozifilmek (exponált), munkafelügyeleti tükrök, mûanyag-csomagolások hegesztésére szolgáló készülékek, elektromos, mûholdak,
mesterséges holdak tudományos használatra, mûholdas navigációs készülékek, nagyfrekvenciás készülékek, nagyítókészülékek
(fényképészet), nagyítók, lupék (optika), napelemek, napellenzõk, lencsevédõ ernyõk, napszemüvegek, navigációs berendezések jármûvekbe [fedélzeti számítógépek], navigációs eszközök,
nehezékek világító készülékekhez, nóniuszok, finombeállítók,
noteszgépek, notebookok, nyomásjelzõ dugók szelepekhez, nyomásjelzõk, nyomásmérõk, nyomógombok csengõkhöz, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, objektívek, lencsék
(optika), ohmmérõk, oktatási készülékek, oktánsok (csillagmagasság-mérõk), olvasóegységek (informatika), olvasztótégelyek
(laboratóriumi), ón függõónokhoz, operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített), optikai adathordozók, optikai cikkek, optikai kémlelõnyílások ajtókra, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai lemezek, optikai lencsék, optikai letapogatóegységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak), orrvédõk mûugrók és úszók részére, orsók, csévék (fénykéM344

pészet), oszcillográfok, oxigén áttöltésére szolgáló készülékek,
ózonizátorok (ózonizálók), pajzsok munkások arcának védelmére, parkolóórák, periszkópok, pénzbedobós készülékekhez való
gépezetek, pénztárgépek, pénzszámláló és osztályozógépek, pipetták, pirométerek, planiméterek, területmérõk, polariméterek,
sarkításmérõk, postabélyeg-számláló gépek, precíziós mérlegek,
precíziós mérõmûszerek, prizmák (optika), processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), radarkészülékek, radiológiai ernyõk ipari használatra, radiológiai készülékek ipari használatra,
rajzfilmek, rádió antennatornyok, rádiók jármûvekbe, rádiókészülékek, rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, reduktorok (elektromosság), refraktorok, fénysugártörõ készülékek, relék, elektromos, reosztátok, szabályozható ellenállások, retorták,
lombikok, részecskegyorsítók, riasztók*, rovarok vonzására és
elpusztítására szolgáló elektromos eszközök, röntgenberendezések, nem orvosi célokra, röntgencsövek, nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenfilmek,
exponált, röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõeszközök, nem orvosi célokra, röntgensugárzás elleni védõkesztyûk ipari használatra, sablonok, másoló
idomszerek (mérõeszközök), savsûrûségmérõk, savsûrûségmérõk akkumulátorokhoz, scannerek, optikai letapogatók (informatika), sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez, sebességmérõ
mûszerek (fényképészet), sebességmutatók, sétálómagnók, sípok
kutyák hívására, sípos riasztókészülékek, sótartalommérõk, sófokolók, sötétkamralámpák (fényképészet), sötétkamrák (fényképészet), speciális bútorzat laboratóriumokba, speciális védõöltözetek repülõk részére, spektrográfok, spektroszkópok, sportszemüvegek, sugárzásmérõk, súlymérõ gépek, súlymérõ készülékek és
eszközök, súlyok, sûrûségmérõk, denziméterek, szabászati mérõszalagok, szachariméterek, szavazógépek, száloptikás vezetékek
és kábelek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák,
számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépek, számítógépes
játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), számlálók, mérõmûszerek, számlázógépek, számológépek, számológépek (golyókkal), számolókorongok, szárítóállványok (fényképészet), szárítóállványok fényképészethez, szegélyjelölõk (varráshoz), szemellenzõk, szemvédõ ernyõk, személyazonosító kártyák, mágneses, személy(táv)hívók, szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek, szemüvegek
(optika), szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szeszfokolók, alkoholométerek, szextánsok (szögmérõk), szélmérõk, anemométerek, szélzsákok [szélirány jelzésére], szferométerek (felületgörbület-mérõk), szigetelt
rézhuzalok, szikrafogók, szilíciumlemezek (integrált áramkörökhöz), szimulátorok jármûvek kormányozásához és vezérléséhez,
színpadvilágítás-szabályozók, szintezõ mûszerek, szintezõlécek
(ellenõrzõ mûszerek), szirénák, szivargyújtók gépkocsikba, szivattyúk, szócsövek, szoftverek (rögzített), szolenoid szelepek
[elektromágneses kapcsolók], szonárok, hanglokátorok, szondák
tudományos használatra, szonométerek, rezgõnyelves frekvenciamérõk, szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, szórócsövek tûzoltófecskendõk
tömlõihez, szögmérõk (mérõmûszerek), szövegszerkesztõ gépek,
sztereoszkopikus, térlátó készülékek, szünetmentes áramforrások, szûrõk (fényképészet), szûrõk légzõmaszkokhoz, tachométerek, tartók elektromos tekercsekhez, taxaméterek (díjmutató
számlálószerkezetek), távadók, transzmitterek (távközlés), távgyújtó készülékek, elektromos, távirányító készülékek, távíróhuzalok, távírók (készülékek), távmegszakítók, távkapcsolók, távmérõ mûszerek, távolságmérõk, távmérõ mûszerek, teleméterek,
távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók, tejfajsúlymérõk, tejsûrûségmérõk, tekercsek, elektromos, telefon-üzenetrögzítõk, telefonhallgatók, telefonhuzalok, telefonkagylók, telefonkészülékek, telepek világításhoz, teleszkópok, televíziós készülékek, telexgépek, tengerészeti iránytûk, tengeri mélységmérõk, teodolitok, termoionikus lámpák és csövek, termosztátok,
termosztátok jármûvekhez, térdpárnák, térdvédõk munkásoknak,
térhatású készülékek, tisztítóberendezések hanglemezekhez, tojáslámpázók, tokok kizárólag fényképészeti készülékek és mûszerek részére, tolómércék, tolósúlyos kézimérlegek, tölcsérek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
hangszórókhoz, töltõkészülékek elektromos elemekhez, transzformátorok, tranzisztorok, tûk lemezjátszókhoz, tükrök (optika),
tûz elleni védõruházatok, tûz elleni védõtakarók, tûzjelzõ készülékek, tûzoltócsákányok, tûzoltófecskendõk, tûzoltóhajók, tûzoltó készülékek, tûzvédelmi fúvókák, tûzvédelmi öltözékek, tv-súgógépek, ultraibolya sugárzás elleni szûrõk, fényképezéshez,
úszómellények, úszóövek, úszószárnyak, (szárny alakú) úszóövek, útirányjelzõ bóják, útjelzõk, világító vagy mechanikus, vakításgátló ellenzõk, vakításgátló szemüvegek, vakuk (fényképészet), varázsvesszõk (forráskutatóké), variométerek, változtatható induktivitású tekercsek, vasalók, elektromos, vasalt vonómérõk, vágóberendezések mozifilmekhez, vákuumcsövek (rádió),
vákuummanométerek, vákuummérõk, vegyészeti készülékek és
eszközök, vetítõgépek, vetítõvásznak, vetítõvásznak (fényképészet), vevõkészülékek (audio-, video-), vezetékcsatlakozások,
elektromos, vezetékcsatornák, elektromos, vezetékek, elektromos, vezetõk, elektromos, vezetõréteggel bevont üveg, vezérlõpult (elektromosság), védõálarcok/maszkok *, védõcipõk balesetek, sugárzás és tûz ellen, védõeszközök személyek balesetvédelmére, védõhálók, védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen, védõsisak forrasztáshoz, védõsisakok, védõsisakok sporthoz, videojáték-kazetták, videokamerák, videokazetták, videoképernyõk,
videomagnók, képmagnók, videoszalagok, videotelefonok, világítójelek, világítótornyok, villamos fûtésû hajsütõ vasak, villamos kábelek, villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villanólámpák (fényképészet), villámhárítók, villogók (fényjelek),
visszaverõdés-mérõk, reflektométerek, viszkozitásmérõk, vízállásjelzõk, vizelet-fajsúlymérõk, vízmérõk, hidrométerek, vízszintezõ, horizontmeghatározó mûszerek, vízszintezõk, szintezõmûszerek (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, érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparkolókhoz, érmebedobással mûködõ szerkezetek televíziós készülékekhez, érmével mûködõ kioldószerkezetek, ételelemzõ készülékek, öblítõedények (fényképészet), összeadógépek, összeadómûvek, számlálók, összekötõ hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez, üzemanyag-adagoló
pumpák üzemanyagtöltõ állomások (benzinkutak) számára.
41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondícionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), fordítói
szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése,
gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyûbúvár felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, leírószolgálat, 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 játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvodák (nevelés),
pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok

szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése,
sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testnevelés, tornatanítás,
vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),
vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése,
videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
állatidomítás, állatkertek üzemeltetése, éjszakai klubok, élõ elõadások 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
35

Nyomdaipari termékek.
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 személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; különösen vallási összejövetelek 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 személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, különösen vallási összejövetelek 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 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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(210) M 04 04022
(220) 2004.09.30.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok
(546)

(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 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(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 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(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)

(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 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(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 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonóanyagok, 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 szerek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonóanyagok, 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)

(210) M 04 04244
(220) 2004.10.18.
(731) HIPPO 2001 Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Könyvek, szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek; folyóiratok, újságok, hírlevelek; ismertetõ füzetek, prospektusok, poszterek, naptárak, tanítási
és oktatási anyagok és eszközök (készülékek kivételével).
41 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Egyetemi és fõiskolai oktatás; posztgraduális és doktori képzés; távoktatás; nyelvoktatás és -vizsgáztatás; diplomások továbbképzése; tanfolyamok,
szemináriumok szervezése és tartása; konferenciák, szimpóziumok 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 folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk.
42 2004. április 2-i belsõ elsõbbség: Mûszaki kutatás.

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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; 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)

(210) M 04 02794
(220) 2004.06.22.
(731) FLORETTA Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)
(546)

(511) 31

(511) 25

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) 9
Lézeres, permanens 3D képelõállító berendezések és felszerelések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek a lézeres 3D képelõállítást 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) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevékenység, 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.

(511) 9
Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktlemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyóirat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok online 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 szárnyaskészítmények; tartósított (konzerv) és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok; desszertek.
30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertéshús szendvicsek, halas szendvicsek; kétszersültek, kekszek; kenyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk, pótkávé; tea; mustár; zabliszt, zabpehely; tészták,
tésztafélék; szószok; fûszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez.
41 Oktatási tárgyú információk/anyagok az egészség, a táplálkozás és a fitnesz területén.
43 Éttermekkel és egyéb étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatások; hazavitelre 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)

(210) M 04 04336
(731) Szigetvin Kft., Szigetcsép (HU)
(541) HOMOKGYÖNGYE
(511) 33 Borok.

(220) 2004.10.25.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2004.10.25.

M 04 04338
Shiraz Kft., Budapest (HU)
Bedõ Tibor, Budapest

Miss Fashion Hungary

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; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; energiaitalok; fagyasztott gyümölcsitalkoncentrátumok; szénsavas italok; a felsorolt italok készítéséhez
szükséges koncentrátumok és készítmények.
33 Alkoholtartalmú italok; alkoholos italkészítmények; alkoholos kivonatok.
(210) M 04 03625
(220) 2004.08.27.
(731) Dr. FITOKUP Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, 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) 5

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

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-, szigetelõanyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjármû
villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû villamossági
elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskereskedelme.
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temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkrémek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafélék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és étel összetevõk; csokoládé; pizzák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûszerek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmiszerek.

(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-, szigetelõanyagok 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)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

TEHETSÉGVADÁSZAT

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 tevékenységek.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30

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

M 05 00133
(220) 2005.01.13.
Szamos Miklós, Budapest (HU)
dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

SZAMOS MARCIPÁN LIKÕR
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)

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) 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) 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); készételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fogyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé, kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikóriakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat készítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gombaölõ 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 cikkeket árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; integrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítása biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formájában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítéséhez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltelevízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása és/vagy bemutatása; 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 szolgáltatások, 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 szolgáltatásai.
(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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 04 03772
(731) Pukholm Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés).

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 04 03787
(220) 2004.09.09.
Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

Határátkelõ
35
38
41

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
Távközlés.
Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

M 04 03805
(220) 2004.09.13.
dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó, Budapest (HU)
dr. Géczi Beatrix, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

HUNGAROFIT

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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 alkoholmentes italok nagy- és kiskereskedelme; háztartásicikk- nagy- és
kiskereskedelem; irodafelszerelések nagy- és kiskereskedelme
bútorok kivételével; papíráru nagy- és kiskereskedelem; gyógyszertári termékek nagy- és kiskereskedelme; illatszerek nagy- és
kiskereskedelme; tisztító-, fehérítõ- és mosószerek nagy- és kiskereskedelme; barkácsolási cikkek nagy- és kiskereskedelme;
kertészeti cikkek nagy- és kiskereskedelme; kempingfelszerelések nagy- és kiskereskedelme; bútor nagy- és kiskereskedelme;
elektromos készülékek nagy- és kiskereskedelme; technikai készülékek nagy- és kiskereskedelme; játékok, játékszerek nagy- és
kiskereskedelme; ruházati cikkek és fehérnemûk/alsóruházat
nagy- és kiskereskedelme; méteráru, rövidáru nagy- és kiskereskedelme; táskák, cipõk nagy- és kiskereskedelme; ékszer nagy- és
kiskereskedelme; hipermarkatek, szupermarketek, kiskereskedelmi élelmiszer-áruházak és kiskereskedelmi szakáruházak üzemeltetése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vezetési-szervezési tanácsadási szolgáltatás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 04 03121
(220) 2004.07.16.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(546)

(220) 2004.09.08.

(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, 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 bevonattal); 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 ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás és raktározás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes 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 készítmények.
(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 burgonyaszirom, valamint snackételek; húskivonatok; tartósított, szárított, sült, sütött és fõtt gyümölcs- és zöldségfélék; zselék, dzsemek, gyümölcsmártások; tojás, tej és tejtermékek; étolajok és étkezési zsírok; pelyhek és chipsek; kukoricát tartalmazó burgonyapehely és burgonyaszirom; fondü; sajtmártás fondühöz; olívaolaj;
fõzõolajok; kukoricaolaj; olaj és/vagy zsírtartalmú öntetek; étolajok élelmiszer-származék készítéséhez; fõzõolajok; növényi étolajok; kukoricaolaj; mandula; csokoládés mogyoróvaj; kókuszreszelék; feldolgozott, fõtt, szárított és tartósított mogyoró; mogyoróvaj; mazsola; kesudió; étkezési dió és étkezési dióból készült 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, kukoricaszirom és snackételek; ostyarudak; extrudált kenyér; gabonapehely; burgonyalisztbõl készült pelyhek; teljes kiõrlésû lisztbõl készült pelyhek; csokoládépehely; fondü; szószok; fûszerek; taco;
tortilla; ízesítõszerek illóolajok kivételével; ízesítõszerek snackételekhez (illóolajok kivételével); zöldségalapú ételízesítõk (illóolajok kivételével); csokoládéval bevont mogyoró; mogyoró

vagy gabona, mogyoró és aszalt gyümölcs keverékét tartalmazó
müzliszeletek; édes ízesítésû mogyoró; sós-fûszeres ízesítésû mogyoró; 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, képeslapok, 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, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 04 04462
(220) 2004.11.05.
dr. Arne Gobert, Budapest (HU)
EY Law Luther Menold Fest és Kajli Ügyvédi Iroda, Budapest

Shark Lounge

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; 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 alkalmazások 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; egészségügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas diétás anyagok, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; fungicidek, herbicidek.

(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)

(210) M 04 04472
(220) 2004.11.05.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) NAPOLITAN
(511) 30 Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, zselé, rágógumi, karamella, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk, kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 7
2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Elektromos háztartási
robotgépek; elektromos háztartási keverõgépek; mosogatógépek;
mosógépek; porszívók; elektromos takarítógépek; elektromos kefék; háztartási darálók; forgó kompresszorok; egyenáramú generátorok.
9
2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Videokamerák; videomagnók; DVD-lejátszók; digitális televíziók; televíziókészülékek; számítógépek; videotelefonok; videolemez lejátszók; telefonok; hordozható hírközlõ készülékek; PDA-k; digitális televíziózáshoz való egységek(set-top box).
11 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Edényfertõtlenítõ készülékek; gáztûzhelyek; fagyasztók; légkondicionáló berendezések; légtisztító készülékek; fénycsövek; légnedvesítõ berendezések; hûtõszekrények; mikrohullámú sütõk; elektromos vízforralók.
38 2004. december 2-ai elsõbbséggel:Hírközlés celluláris telefonon; adatközlés; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt
hálózaton (VAN) történõ hírközlés; hírközléssel kapcsolatos ügyletek; hírközlés száloptikás hálózaton keresztül; kommunikáció
számítógép terminálon keresztül; távképernyõs kommunikáció;
kábeltelevíziós mûsorközvetítés; távközlési berendezések bérbeadása.
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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)

(210) M 04 04431
(731) DOXABI Rt., Miskolc (HU)
(541) DR. INGATLAN
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(220) 2004.11.03.

(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 adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 30

(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 személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

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-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szolgáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek és információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.

(210) M 04 04452
(220) 2004.11.04.
(731) Degenfeld Szõlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)
(546)

(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 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 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.

(511) 33

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(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 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 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)

(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.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 osztályokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztalterítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdókesztyûk, 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 szerek; 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)

(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 szabályozókrémek, szappanok és sprayk a lábra, nem gyógyászati használatra.
5
Kozmetikai termékek, különösen revitalizáló és szabályozókrémek, 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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; valamint - különösen - krémek, szappanok és spray-k a
lábra.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00132
(220) 2005.01.13.
Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

Itthon otthon van

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00135
(220) 2005.01.13.
(731) Szente Zsolt, Székesfehérvár (HU)
(546)

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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 folyóiratok online kiadása, eszmecserék és kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fordítói szolgáltatások, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk,
szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása, szórakoztatás, élõ elõadások bemutatása.

(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
30
31

Lekvár.
Méz, fagylalt.
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 00371
(220) 2005.01.26.
(731) Pólya Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 00534
(220) 2005.02.08.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)
(541) Happy Work
(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 00492
(220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(541) QuinaWin
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

(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, takarmánykiegészítõk.
(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 00538
(220) 2005.02.08.
(731) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)
(546)

(511) 33
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(546)

(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.

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

(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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 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)

(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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; valamint - különösen - lábkrémek.
5
Krémek, szappanok és sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 00624
(220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(546)

(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

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivételével).
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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 kivételével).
(210) M 05 00626
(220) 2005.02.16.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(546)

(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)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivételével).
(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)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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.

M357

M 05 00791
(220) 2005.03.01.
Hermann Gergõ, Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

CHISPY’S

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
M 05 00799
(220) 2005.03.01.
Axelero Rt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Online Kombi

9
Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és adatok rögzítésére
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; 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 kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; 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; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M358

M 05 00801
(220) 2005.03.01.
Axelero Rt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Online Kábelnet Hobbi flotta

9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
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38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-veM359

võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép kölcsönzés,
bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; 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
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
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aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; 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
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép
állomások és hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági
tesztelés, elemzés; számítógép programok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.

gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló, jelzõ, ellenõrzõ, felügyelõ készülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülékek
és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos,
hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló
és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M360

M 05 00805
(220) 2005.03.01.
Axelero Rt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Online Kábelnet

9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
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részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép programok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép kölcsönzés,
bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép
állomások és hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki
tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; 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
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-

sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerver- használat biztosítása, szerver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
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hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, -fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus 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, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
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16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szerver üzemeltetése mások számára, infrastruktúra szolgáltatás
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nikus iratcsere szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúra szolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.

elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz.
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Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüzenet-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektro-
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
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és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzser tevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
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37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsoló mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videoájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.

és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
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Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 mindezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép programok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
M365

37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízióés kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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 távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculat-tervezése, -készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver üzemeltetése mások számára, infrastruktúra-szolgáltatás
elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 00819
(220) 2005.03.01.
(731) Erõs Zsolt Lajos, Landskrona (SE)
(546)

(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) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 05 00988
(731) JC Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Márton, Érd
(546)

(511) 37

(220) 2005.03.16.

(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)

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 kapcsolatos 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 kapcsolatos 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) 5
Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00634
(220) 2005.02.16.
KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

PRAZOCON
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) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

(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 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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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(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, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló, jelzõ, ellenõrzõ, felügyelõ készülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülékek
és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos,
hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámla
kártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló
és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek, 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 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 szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési valamint ügynöki
tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes

távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 00813
(220) 2005.03.01.
Axelero Rt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Online ADSL

9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon- készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép kölcsönzés,
bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és video elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; 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 elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 00815
(220) 2005.03.01.
Axelero Rt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Online adatpark

9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
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 mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; 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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sport információs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculattervezése, -készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver 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, gyógyszervegyészeti 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, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények 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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tás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), éjszakai
klubok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendéglátóipar, éttermek.

(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 01162
(220) 2005.03.29.
(731) SHI TE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01155
(220) 2005.03.29.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) KISMACKÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(210) M 05 01156
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2005.03.29.

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(210) M 05 01157
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2005.03.29.

(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 mosogatórongyok, szõnyegek és portörlõ rongyok feldolgozása; ipari
mosóüzem.
(210) M 05 00977
(220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)
(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl 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

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.
(210) M 05 00979
(220) 2005.03.16.
(731) Androkity László, Balatonboglár (HU)
(546)

KÖZPONT

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, rádiós reklámozás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, vagyonkezelés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakozta-

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.
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(210) M 06 00735
(220) 2006.03.03.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) SULLACTIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 00457
(220) 2006.02.09.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 00736
(220) 2006.03.03.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) LACTILLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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 00408
(220) 2006.02.07.
(731) ERSTE Bank Befektetési Rt., Budapest (HU)
(541) I-TRADER
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek – különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi
szolgáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés – beleértve mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendszereken 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 00717
(220) 2006.03.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(541) BONOSSA
(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 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 adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; valamint – különösen – lábkrémek.
5
Krémek, szappanok és sprayk lábra, gyógyászati használatra.

(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 adminisztráció, 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 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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Lajstromozott védjegyek

(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 elektronikus átvitele számítógép-terminálokon, interneten, mûholdon
keresztül, vezeték nélküli átvitellel; elektronikus levél, faxátvitel.
41 Hírlevelek, sajtókiadványok, hírek kiadása, kivéve pedagógiai 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)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

182.446
M 03 04773
Perjés Péter, Debrecen (HU)

(151) 2005.10.18.
(220) 2003.11.12.

PULLI

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)
(210)
(732)
(740)

183.120
(151) 2005.12.15.
M 04 01752
(220) 2004.04.16.
TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

(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) 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, központifûtésrendszer, hordozható kályha, kályhacsempe, tûztérbetét.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érembedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; mégpedig mûsoros audio és videofelvételek a média velamennyi területérõl, például lemezek, magnókazetták, CD-ROMok, televízió általi használatra tervezett vagy erre alkalmas játékberendezések, monitor vagy egyéb kijelzõ berendezés, amely el-
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különül a játékberendezéstõl; video és számítógépes játékgépek,
memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékkészülék, nevezetesen lemezek, kézi vezérlõegység elektronikus játékokhoz,
önmûködõ játékeszközök, rendszerint kézi vezérlésû, amellyel a
játék nem igényel elkülönült felszerelési eszközt (televízió, monitor) és tartalmaz olyan játékeszközt, amely saját kijelzõvel rendelkezik, 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 számítógépes játékszoftver; érmebedobásos játékautomaták; valamennyi
típusú érmével vagy kártyával mûködtethetõ (szerencse) játékgép; szemüvegek és napszemüvegek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; mégpedig szórakoztató programok készítése, nevezetesen 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 (reklám-) rendezése; hirdetés; import- export ügynökségek; konzultációk személyzeti kérdésekben; konzultációk üzletvezetéshez; piackutatások; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
36 Ingatlan haszonbérbeadás; ingatlanok becslése; ingatlanok
kezelése; ingatlanügynökségek; lakások bérlete; lakásügynökségek; pénzügyi becslések; pénzügyi elemzések; pénzügyletek;
ügynöki munkák.
42 Építési tanácsadó szolgálat; építészet; építkezésekhez tervkészítés; fordítószolgálat; fotóriportok; házak és ingatlanok felügyelete; 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 szolgáltatások 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; belsõ fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk,
önmüködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; chipek (integrált áramkörök); csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobozok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések
(elektromos); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések); dugaszolóaljzatok, dugaszok; elektromos csatlakozások;
egér (informatikai); elágazó dobozok (villamosság); elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos veszteségjelzõ készülékek elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók;
ellenõrzõ berendezések, elektromos; ellenõrzõkészülékek nem
gyógyászati használatra; elosztódobozok (elektromosság); elosztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); erõsítõk; faxberendezések; fejhallgatók; felvonóvezérlõ készülékek;
fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényceruzák (vizuális kijelzõkhöz, displayekhez); fényerõszabályozók, elektromos; fényképezõgépek; fénymásoló gépek; fénymérõk, megvilágításmérõk; filmkamerák; fordulatszámlálók; frekvenciamérõk; füstjelzõ
berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hangátviteli készülékek;
hangfelvevõ készülékek; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektromosság); higrométerek, (lég) nedvességmérõk; hordozható telefonok; hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; idõregisztráló készülékek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elektromosság); ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jelzõberendezések (világító vagy mechanikus); kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapillárisok,
hajszálcsövek; kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez;
kazánszabályozó mûszerek; kommutátorok; konverterek, elektromos; magasságmérõk; manométerek; megfigyelõ mûszerek;
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mennyiségjelzõk;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészülékek, elektromos;
mérõmûszerek; mikroprocesszorok; modemek; monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); nagyfrekvenciás készülékek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; nyomtatott áramkörök; rádiótelefon-készülékek; riasztók; scannerek, optikai letapogatók (informatika); számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépek; számítógépprogramok
(rögzített); számlálók, mérõmûszerek; személy(táv)hívók; szirénák; szivattyúk; szoftverek (rögzített); távirányító készülékek;
távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mûszerek, távolságmérõk; tekercsek, elektromos; termosztátok; térhatású készülékek;
transzformátorok; vevõkészülékek (audio-, video-); vezérlõpult
(elektromosság); videokamerák; videoképernyõk; videotelefonok; vízmérõk, hidrométerek; vonalkód-leolvasók; összeadómûvek, számlálók.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.538
(151) 2006.01.31.
M 04 01978
(220) 2004.04.29.
Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; 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, hajmosó 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ, (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anyagok (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 adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
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Stressz 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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szerelések bérbeadása; számítógép által támogatott üzenet-, adatés képküldési szolgáltatások; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatások (BBS); a fentiekben felsoroltakkal kapcsolatos felvilágosítási szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés; elsõdlegesen vagy egészben számítógéppel kapcsolatos verseny; kvíz, játékszervezés; számítógépes szoftver számítógépes és kommunikációs technológiák és
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások; számítástechnikával, kommunikációs technológiával és információ technológiával kapcsolatos ipari szolgáltatások és tevékenységek és ezen technológiák
fejlesztése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint ezekhez
tartozó kutatás és tervezés; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; számítógéphardver- és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi
szolgáltatások.

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(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 (berendezések kivételével), minden olyan termék, amely elsõdlegesen a számítógéphardveren keresztül történõ kommunikációt
szolgálja, komputerszoftver, komputeres és kommunikációs technológiák vagy ezek megvalósítása, kivitelezése.
35 Elsõdlegesen vagy egészben komputerhardver, komputerszoftver, komputeres és kommunikációs berendezések, továbbá
ezek tervezésével, kivitelezésével, használatával és telepítésével
kapcsolatos szolgáltatások hirdetése; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Számítógép-hálózathoz és globális számítógép-hálózathoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása; drót nélküli távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus hang és
adatátvitel elektronikus eszközök útján; internethez és/vagy intranethez való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása;
számítógépprogramok interneten való elektronikus továbbítása,
adathálózathoz való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása, internet fórumhoz, világhálóhoz és szerverszolgáltatáshoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása, globális
kommunikációs hálózaton keresztül történõ elektronikus adatátvitel, beleértve az internetes televíziós és szatelithálózatot is; telefonos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikációs szolgáltatások; száloptikai hálózaton keresztül történõ
kommunikáció; távközlési és üzenetküldõ berendezések és fel-

(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: gyógyszerészeti készítmények HIV és AIDS immunbetegségek, vírusos
megbetegedések kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

183.572
(151) 2006.02.06.
M 03 04333
(220) 2003.10.15.
Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony (HU)

A VELENCEI-TÓ FÕVÁROSA

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek 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: gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések, a
központi idegrendszer megbetegedései és rendellenességei, neurológiai rendellenességek, urológiai rendellenességek, húgyivarszervi rendellenességek, gyomor- és bélrendszeri rendellenességek, 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 megbetegedések kezelésére; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
koleszterinkészítmények, dohányzásról való leszokást segítõ készítmények, bõrgyógyászati készítmények, nõgyógyászati készítmények, csontritkulás kezelésére szolgáló készítmények, szemészeti készítmények, HIV és AIDS kezelésére szolgáló készítmények.
(111) 183.576
(151) 2006.02.06.
(210) M 04 00572
(220) 2004.02.11.
(732) Budapesti Elektromos Mûvek Rt., Budapest (HU)
(591)

(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; elektromos áram elosztása.
42 Ügyfélszolgálati tevékenység.

(111)
(210)
(732)
(740)
(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, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, információ szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, kamionosszállítás, komphajón történõ
szállítás, levélben megrendelt áruk szállítása, légi szállítás, raktárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, szállítási
ügynökség, szállítmányozás, teheráruk kirakása, teher/áru/szállítás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, termékek csomagolása,
vasúti szállítás, vízi jármûvel történõ szállítás, áruk csomagolása,
áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás, ügynökség
szállítmányozással kapcsolatban.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(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)

183.580
(151) 2006.02.06.
M 04 01544
(220) 2004.04.05.
V-T Logisztikai Kft., Dunaharaszti (HU)
Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

183.582
(151) 2006.02.06.
M 04 01732
(220) 2004.04.16.
MATÁV Rt., Budapest (HU)
dr. Pápai Ágnes, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest

(511) 38 Távközlés, nevezetesen tarifakedvezményes távközlési
szolgáltatások, vezetékes telefonra épülõ beszédtovábbítási, valamint adatátviteli és internetes szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.583
(151) 2006.02.06.
M 04 01853
(220) 2004.04.23.
MOBILTAXI Kft., Budapest (HU)
Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)
(511) 1
3

Ipari, vegyi termékek.
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

(511) 39 Szállítás; személyszállítás, taxiszolgáltatás, jármûvezetõi
szolgáltatás.
(111) 183.584
(210) M 04 01861
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(546)

(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.

(511) 29
(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!

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) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási tárgyú 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 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) 183.589
(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) 183.593
(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.

(111) 183.590
(151) 2006.02.06.
(210) M 04 01870
(220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(511) 29
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se; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása.
42 Jogi szolgáltatás; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(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; gyógyitalok; pasztillák; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
32 Alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek; készítmények italok elõállításához; pasztillák szénsavas 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) lemezek; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra;
egéralátétek, elektronikus közlemények (letölthetõ); mágneses
adathordozók; számítógépprogramok (letölthetõ); szoftverek
(rögzített); videokazetta.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzõkészülékek gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások
számára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezé-

(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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (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
43
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.606
(151) 2006.02.21.
M 04 01754
(220) 2004.04.19.
Somogyi Sándor, Kecskemét (HU)
dr. Szunyogh Valéria ügyvéd, Budapest

(511) 37
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Fagylaltok, cukrászsütemények.
Vendéglátó-ipari szolgáltatás.

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 adminisztrációk; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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; rozsdamentes acél asztali kések, villák és kanalak; sterling ezüst asztali kések, villák és kanalak; edények és evõeszközök, úgymint nemesfémbõl készült kések, villák és kanalak; nem nemesfémbõl készült diótörõk; ollók; manikûreszközök, úgymint köröm- és körömágybõr-vágó ollók, körömreszelõk; körömcsipeszek; csipeszek.
11 Lámpaernyõk; elektromos levegõillatosítók; elektromos
italmelegítõk; nem orvosi célú elektromos lepedõk; elektromos
gyertyatartók; elektromos kínai lámpások; elektromos kávéfõzõk; elektromos tûzhelyek; elektromos grillezõk; elektromos fûtõ
ventillátorok; meleg levegõt fújó elektromos kézszárítók; elektromos fõzõlapok; elektromos teáskannák; elektromos lámpások;
elektromos világítótestek; elektromos éjszakai lámpák; elektromos radiátorok épületek fûtéséhez; elektromos szobaillatosító
egységek; elektromos térmelegítõk; elektromos tûzhelyek; elektromos kenyérpirítók; elektromos párologtatók; elektromos kézi
hajszárítók; elektromos vagy nem elektromos jégkrémfagyasztók; hordozható elektromos fûtõtestek; lámpaolaj; meleglevegõ-fújó berendezések; melegvízzel mûködõ fûtõberendezések;
otthoni vízmelegítõk; légkondicionálók; légkondicionáló egységek; légtisztítók; otthoni használatú légtisztító egységek; légfrissítõk adagoló egységei; elektromos légfrissítõk; háztartási légtisztítók; ózonhasználatú víz- és levegõfertõtlenítõ berendezések;
gõzradiátorok épületek fûtéséhez; fürdõkádlefolyók; fürdõkádak;
elektromos kávéfõzõ gépek; elektromos kávéfõzõk; elektromos
kávés kannák; hõtárolók fûtõ-, hûtõ- és ventilációs berendezésekhez; ventillációs szagelszívók; hûtõgépek; otthoni használatú léghûtõ egységek; fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatható légfrissítõ
és -illatosító berendezésekhez való elektromos adagolóegységek;
otthoni használatú álló hajszárítók; otthoni tûzhelyek; elektromos
tûzhelyek; mikrohullámú sütõk fõzéshez; elektromos törülközõ-melegítõk; beépített alátétek meleg fürdõkádakhoz és gyógyfürdõkhöz; melegített medence jellegû termálfürdõk; vízpumpák
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termálfürdõkhöz, fürdõkhöz, vízkeverõs medencékhez, uszodához, vízszûrõ egységekhez; arcszaunák; szaunák; kályha jellegû
kandallóbetétek; kandallóbetétek, nevezetesen hõcserélõk; konyhai szagelszívók; konyhai tûzhelyhez való elszívók; kályhához
való szellõztetõ berendezések; vécécsészék; vécéülõkék; vízlágyító egységek; elektromos ventilátorok; elektromos fûtõventilátorok; elektromos ételmelegítõk; kazánbojlerek; kazánok;
mennyezeti ventilátorok; halogén égõk; melegvízzel mûködõ fûtõberendezések; zuhanyzófülkék; elektromos kenyérpirítók; ruhaszárítók; fûtéshez és páramentesítéshez való ipari szárítók;
meleglevegõ-fújó elektromos kézszárítók; mécsesek; elektromos
lámpások; gázlámpák; lámpák általában; utcai lámpák; nem orvosi célú ultraibolya lámpák; elektromos lassú tûzhelyek; gáztûzhelyek; szoláriumok; szoláriumcsövek; dekoratív szökõkutak; szökõkutak; mosdókagylók.
16 Toalettpapír; évkönyvek; szállodai, éttermi, turisztikai, divat-, utazási brosúrák; naptárak; toll- és ceruzatartók; számlatömbök; címjegyzékek; elõjegyzési naplók; autogram könyvek; vendégkönyvek; útikönyvek, kedvezményes vásárlási lehetõségeket
felajánló könyvek; indexkönyvek; fõkönyvek; jegyzetkönyvek;
képes könyvek; nyomtatott zenei könyvek; nyugtakönyvek; szakácskönyvek; vázlatkönyvek; énekkönyvek; mesekönyvek; telefonkönyvek; utazási könyvek; utalványtömbök; szállodai, éttermi, turisztikai, divat-, utazási katalógusok; általános témájú magazinok; több újságban egyszerre közölt, a hazai és nemzetközi
híreket és eseményeket, sporteseményeket tömörítõ rovatok; metszetek; fotómetszetek; papírszalvéták; asztalnemû, úgymint poháralátétek, szalvéták, tányéralátétek; asztali papírszalvéták; papír asztalterítõk; asztali papíralátétek; kartonpapírdobozok; papírdobozok; papír bemutatódobozok; ceruza- vagy tolltartók; csomagolópapír; papírszalagok; üresen hagyott vagy részlegesen rányomtatott papírcímkék; poszterek; fényképalbumok; fényképkeretek; papír- vagy karton képkeretek; képeslapok; szabásminták; vázlatfüzetek; asztali határidõnaplók; asztali jegyzettömbök;
festékpárnák; emlékeztetõ füzetek; jegyzettömbök; papírbetétek
pelenkacseréhez; pecsétpárnák; írómappák; rajzmappák; iratgyûjtõk; bejelentõ kártyák; nyomtatott termékek, úgymint étlapok; indexkönyvek; indexkártyák; indexelválasztók; kartotékkártyák; iratgyûjtõk; papírvágó kések; papírtálcák; borítékok; íróeszközök, töltõtollak, ceruzák, tollak, tintatartók; radírgumik (irodai
kellékek); uzsonnás zacskók; papír- és mûanyag zacskók csomagoláshoz; mûvész festõkészletek; festõ ecsetek; festõállványok;
festõsablonok; csomagolópapírok; üdvözlõlapok; írólapok; papírszalagok; írógépek (elektromos vagy nem elektromos); litográfiai lenyomatok; metszetek; papír zsebkendõk; papírnehezékek;
könyvborítók; papírkendõk; papír jelzõtáblák; szállodai, éttermi,
turisztikai, divat-, utazási információs hirdetmények vagy lapok;
szállodai, éttermi, turisztikai, divat-, utazási információs brosúrák; söralátétek; dossziék; levélpapírtartók; levélpapírok és borítékok.
20 Hálószoba-bútorok; bútorok; tükrök (lakberendezés); irodai
bútorok; ágykeretek; íróasztalok; mûanyag belépõkártyák; konyhaszekrények; padok; kempingágyak; fogasok; kirakati állványok; raktári állványok; edényszárító állvány; tároló állványok;
tálalók; kanapék; székek; karosszékek; nem fémbõl készült kalaptartók; álló ruhafogasok; esernyõtartók; fiókos szekrények; bútorszekrények; virágállványok; spanyolfalak (lakberendezés); fém
bemutatóállványok; matrac, díszpárnák; matrachuzatok; sötétítõk; asztalok (lakberendezés); zsámolyok; nem elektromos ventilátorok 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-, kagylóhéj-, borostyán-, gyöngyház-, habkõ- és ezen anyagok helyettesítõibõl készült szobrok; dekoratív üveggyöngy függönyök; díszpárnák; székpárnák; nem fémbõl készült rögzített kéztörlõ-adagolók; mûanyag tartályok, úgymint tubusok fogyasztói termékek
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csomagolásához; nem fémbõl készült ruhaakasztók; fürdõpárnák;
párnák; vánkosok; próbababák; csont-, elefántcsont-, gipsz-, mûanyag-, viasz-, fadíszítések, kivéve karácsonyfadíszek; bolyhozott 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, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

(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)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.615
(151) 2006.02.21.
M 04 01564
(220) 2004.04.06.
Kocsis Béláné, Érd (HU)
Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(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) 44

(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

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Tetõzsindelyek, ablakok.

183.616
(151) 2006.02.21.
M 04 01565
(220) 2004.04.06.
Doktor Step„ Kft., Érd (HU)
Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(511) 37
40
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások/humán/.

Cipõjavítás.
Kulcsmásolás.

183.617
(151) 2006.02.21.
M 04 01567
(220) 2004.04.06.
WACK AUSTRIA Trend-Import Kft., Baja (HU)
dr. Udvari Jesszika ügyvéd, Udvari Ügyvédi Iroda, Budapest

(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
(210) M 04 01562
(732) Gratzol István, Rétság (HU)

(151) 2006.02.21.
(220) 2004.04.06.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; 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) 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)
(210)
(732)
(740)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények, nádfonatok, linóleum és
más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok,falikárpitok, faliburkolatok.
(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)

183.623
(151) 2006.02.23.
M 02 03282
(220) 2002.07.11.
IRWIN Industrial Tool Company A/S, Hvidore (DK)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) JACK
(511) 8
Kézifûrészek, nevezetesen ácsfûrészek, gerinces rókafarkfûrészek, csapfûrészek, furnérfûrészek, padlódeszka-fûrészek,
lyukfûrészek, körfûrészek, kulcslyukfûrészek, nyílásfûrészek,
univerzális fûrészek, erõsfogú fûrészek, kerti fûrészek, fémfûrészek és -fûrészlapok, ívfûrészek, összecsukható fûrészek, húzófûrészek, lombfûrészek; lapok kézfûrészekhez; valamint kéziszerszámok, nevezetesen balták, kalapácsok, gyaluk, ráspolyok és vésõk, rézselõládák, rézselõ körfûrészek, kézi szögmérõk, faesztergáló szerszámok és fafaragó szerszámok fenti termékek egyike
sem használható automobilok mechanikai javítására: a védjegy
Magyarországon kizárólag a fenti korlátozás szerint használható.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.624
(151) 2006.02.23.
M 04 01800
(220) 2004.04.20.
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
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; gyógyszerészeti termék bõrgyógyászati használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.625
(151) 2006.02.23.
M 04 01799
(220) 2004.04.20.
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; adategyezés, elsõsorban interneten keresztül
történõ kommunikáció.

(541) APPEAREX
(511) 3
Test- és szépségápoló készítmények.
5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen injektálható
gyógyszer az esztétikai sebészetben történõ használatra; gyógyszerészeti termék bõrgyógyászati használatra.

(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) 183.626
(151) 2006.02.23.
(210) M 04 02020
(220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,
Székesfehérvár (HU)
(546)

(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) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
M381
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183.627
(151) 2006.02.23.
M 04 01803
(220) 2004.04.20.
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
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(511) 3
Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógyszerészeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való használatra, 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

(546)

(511) 25

(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)

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 bõrgyógyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógyszerészeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való használatra, nevezetesen befecskendezhetõ gélkészítmények.

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

Vörösbor.

183.633
(151) 2006.02.23.
M 03 03811
(220) 2003.09.11.
Kristyák Viktor, Oroszlány (HU)
dr. Polgár Iván szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(111) 183.630
(151) 2006.02.23.
(210) M 04 02018
(220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,
Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 32

(511) 30

Lábbelik.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

Ásványvizek, kristályvizek, szikvizek, szódavíz.

183.634
(151) 2006.02.23.
M 05 02697
(220) 2003.03.10.
Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)

Békés, a hidak városa

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás; orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.

(546)

(511) 30 Sütõipari termékek; péksütemények és mélyhûtött édesipari
készítmények; édesipari termékek; tésztakészítmények, különösen sütésre elõkészített kalácsmasszák, sütõaromák; teljesen vagy
részben édes tésztából álló sütemények, tészták, natur és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban; mindezen termékek friss, mélyhûtött, tartósított, sterilizált, illetve homogenizált formában; gyorsfagyasztott (húsos, zöldséges, sajtos, gombás) pizzák, tészták.
35 Kiskereskedelmi ügyletek.

(111) 183.643
(151) 2006.02.24.
(210) M 03 05016
(220) 2003.11.26.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(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 lebonyolítása 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 prospektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, molinok és zászlók, öntapadó címkék, pecsétbélyegek, katalógusok, 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; klisék.
21 Eszközök, alátétek, háztartási és étkezési célokhoz.
28 Játékkártyák.
32 Alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõitalok, 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; motorolajcsere; olaj- és légszûrõcsere; a sebességváltó, differenciálmû, fék, szervokormány, hûtõ, ablakmosó és akkumulátor tartályainak 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
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(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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 cikkek; sebészeti varratanyagok.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 felszerelések.
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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási 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 adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes 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)

(511) 9
Hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.649
(151) 2006.02.24.
M 04 01403
(220) 2004.03.26.
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(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; kölnivizek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni oldatok; hintõpor, fürdõ és zuhanyzó készítmények;
hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.
41 Élõ zenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs szolgáltatások és létesítmények; versenyek és események szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások, show-mûsorok készítése; zenekompozíciós 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 olajok, kozmetikai egyéb cikkek, test- és kézkrémek és balzsamok,
test- és arcápoló gélek, kozmetikai krémek és kenõcsök kozmetikai használatra, szappanok- hajmosó és hajápoló szerek, fogkrémek, arc- és testpakolások, arc- és testradír, kozmetikai fehérítõ
szerek, hidratáló emulziók és gélek, szemránckrémek és balzsamok, fürdõkészítmények (habfürdõ, tusfürdõ, tusgél, fürdõgél);
cellulitisz elleni készítmények, májfoltra alkalmas kozmetikai
stiftek, gélek, krémek; borotválkozáskor ajánlható készítmények,
lábgyantázáshoz/testgyantázáshoz, ill. ezután alkalmazható kozmetikai készítmények; arc- és testápoló habok, szájvíz; liposzómás gélek.
(111) 183.652
(210) M 04 01168
(732) T és Z 96 Kft., Debrecen (HU)
(546)

(151) 2006.02.24.
(220) 2004.03.16.

(511) 20 Mûanyag csomagolótartályok, kádak, hordók, hordócsapok, dugók, palackzáró mûanyag kupakok, csiptetõk ruhaszárításhoz, 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 mûanyagból, öntözõkannák, jégkiöntõ formák, jegesvödrök, mosdótálak,
piknik edénykészletek, szappantartók, vázák, mindezek ugyancsak mûanyagból.

35 Árubemutatás; export-import ügynökség; reklámanyagok,
prospektusok terjesztése; a 20-as és 21-es áruosztályba tartozó
áruk kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.657
(151) 2006.02.27.
M 03 01830
(220) 2003.04.29.
BRAND ART Kft., Budapest (HU)
dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Happy Wafer
(511) 30 Cukrok, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény, sütemények, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.658
(151) 2006.02.27.
M 02 05587
(220) 2002.12.05.
S.C. Intermark S.R.L., Oradea (RO)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gabonából készült különféle ízesítésû – mogyoró, eper, pizza, chili és egyéb más, hasonló jellegû ízesítõ anyagot tartalmazó
– snackételek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.659
(151) 2006.02.27.
M 04 00900
(220) 2004.02.27.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

183.660
(151) 2006.02.27.
M 04 02009
(220) 2004.04.30.
HAJTA Orvosi Tanácsadó és Értékesítési Bt., Budapest (HU)
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

(541)

(511) 42
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Lakásriasztók.

183.669
(151) 2006.02.28.
M 04 00610
(220) 2004.02.12.
Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

KDL Közjegyzõi Digitális Levéltár
42

Jogi szolgáltatások.

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).

Ruházati cikkek.
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)

(111) 183.673
(151) 2006.02.28.
(210) M 04 00796
(220) 2004.02.23.
(732) DRAKULA Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 30
(511) 30

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-

(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
28

TeleVONY „Végintézkedések Országos Nyilvántartása”

Lisztek és más gabonakészítmények.

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)

(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 vonatkozásában.
(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 vonatkozásában.
(111) 183.668
(151) 2006.02.28.
(210) M 04 00609
(220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
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183.675
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M 04 01684
(220) 2004.04.13.
Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
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; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, 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 hordozható 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

(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 egészségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

(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 egészségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.

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 adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

183.681
(151) 2006.02.28.
M 03 04129
(220) 2003.10.03.
Djuice AS, Fornebu (NO)
dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

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; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

183.684
(151) 2006.02.28.
M 04 00779
(220) 2004.02.23.
Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
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 papíráruk, ideértve animációs-, akció- és kalandfigurákat és szereplõket, 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 drámák szereplõit és figuráit, kifestõkönyveket és gyermekek részére
aktivitás (cselekményeket tartalmazó)-könyveket; papíráruk, írópapír, borítékok, jegyzetfüzetek és -könyvek, noteszek, naplók,
jegyzetkártyák, üdvözlõlapok és -kártyák, üzleti kártyák, névjegyek; litográfiák (kõnyomatok); tollak, ceruzák, valamint ilyenekhez 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, könyvjelzõk, naptárak, ajándékok becsomagolásához csomagolópapírok,
társasági összejövetelekhez, partikhoz papírból készült jelzések,
csokrok, dekorációk és más kellékek, ideértve papírszalvétákat,
zsúrterítõket, szeteket, kreppapírokat, papíranyagú tányéralátéteket, szeteket; papírkalapokat és -sapkákat, meghívókat, papíranyagú asztalterítõket, abroszokat, papírból készült süteménydekorációkat; nyomtatott másolatokat csipke vagy szövetanyagokból készült tárgyakhoz; nyomtatott minták kosztümökhöz, pizsamákhoz, 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, farmer-öltözékek és szerelõruhák, nadrágok, rövidnadrágok, pantallók, ujjatlan ingek (tank tops), esõs idõjáráshoz való ruházati cikkek, például esõköpeny, sárcipõ; melles baba kötények (cloth baby bibs), szoknyák, blúzok, ruhák, nadrágtartók, vastag hosszú ujjú pulóverek, szvetterek, zakók, kabátok, esõkabátok, havas/téli
idõjáráshoz való ruházati cikkek, nyakkendõk, pongyolák, takarók, plédek, kalapok, sapkák, napszemüvegek, napellenzõk,
övek, nadrágszíjak, sálak, hálóruhák, pizsamák; fehérnemû, alsóruházati cikkek, cipõk, csizmák, magasszárú cipõk, gumitalpú cipõk, tornacipõk, vászoncipõk, szandálok, kötött babacipõk, papucszoknik, papucsok, strand- és úszóruhák, jelmezek, maskarák,
álöltözetek és Halloween-jelmezek, ruhák és kosztümök, valamint 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;
(111)
(210)
(732)
(300)
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fürdõkádban használható játékok; olyan játékok, amelyeket hajtani lehet vagy/és amelyekkel azokon ülve lehet játszani; készülékek/felszerelések, amelyeket egységként árusítanak kártyajátékokhoz; játék jármûvek; babák; repülõ (dobálható) korongok;
kézben tartva kezelhetõ egységek elektronikus játékokkal való
játszáshoz; készülékek/felszerelések, amelyeket olyan egységekként árusítanak, amelyek táblán folytatható társasjátékokhoz, kártyajátékokhoz, manipulatív társasjátékokhoz, szalonokban, fogadószobákban és hasonló helyeken számítógéppel játszható típusú
társasjátékokhoz, akciós típusú, célra lövõs/lövöldözõs (társas)játékokhoz használhatók; magában álló videokijelzésû játékgépek;
lombfûrészes és manipulatív összerakós/kirakós (puzzle) játékkészletek; papírból készült arcmaszkok; gördeszkák (skate-boards); korcsolyák; vízfecskendezõs játékok; labdák, különösen
játszótereken használatos labdák, futball-labdák, baseball-labdák, kosárlabdázáshoz használatos labdák, baseballkesztyûk;
úsztatható játékok, úszótestek rekreációs célokra; úszó siklótalpak 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 animált 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 színdarabot tartalmazó, illetve színdarabtémájú mozifilmek nyújtásával
eszközölt szolgáltatások; élõ színházi elõadás jellegû programok;
így vígjátékok, drámák és/vagy animációs színházi, így színdarabot tartalmazó, illetve színdarab témájú mozifilmek színrehozása,
rendezése; színházi elõadások mind animációs, mind élõ formában; továbbá internetes szolgáltatások, ideértve információk közlését elektronikus globális számítógép-hálózaton keresztül a szórakoztatás területén, különösen a zenével, mozifilmekkel és televíziós sorozatokkal kapcsolatban; általános érdeklõdésre számot
tartó hírek, szórakoztatással és oktatással kapcsolatos információk szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; információk szolgáltatása globális kommunikációs hálózaton keresztül a szórakoztatás területérõl, ideértve élõ színházi elõadás jellegû 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: televízió 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; könyvkötészeti 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 mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.687
(151) 2006.03.01.
M 05 02938
(220) 2005.09.09.
Rauner Alexander, Sopron (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, pólók, cipõk, melegítõk, harisnyák, zoknik, nyakkendõk, övek, nadrágtartók, napellenzõk, sportlábbelik, fejfedõk, blúzok, szvetterek, anorákok, viharkabátok, sapkák, kalapok, fejszalagok, pénztartó övek, sportruhák.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák, kártyajátékok; testnevelési 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 italok; ásványvíz tartalmú gyümölcslevek; energiaitalok; szörpök,
eszenciák és más készítmények italok elõállításához, frissítõ italok, izotóniás italok.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.688
(151) 2006.03.01.
M 05 02883
(220) 2005.09.06.
OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Rt., Budapest (HU)
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 eszközök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);
nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asztali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcsolódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorkadobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; díszek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ékszeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatartók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási eszközök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetekhez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkötõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó díszek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzsettagombok; 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 kávézási kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; elefántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem nemesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbútorok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggönyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képkeretekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallantyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, dobozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fémbõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); vánkosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfémbõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukorkásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekasáruk; festett üveg; fésûk; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészítõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfümpermetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porcelándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvétatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vázák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentáció rendezése; reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok
terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen
kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; ékszerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása 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 eszközök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);
M390

nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asztali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcsolódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorkadobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; díszek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ékszeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatartók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási eszközök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetekhez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkötõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó díszek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzsettagombok; 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 kávézási kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; elefántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem nemesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbútorok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggönyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képkeretekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallantyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, dobozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fémbõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); vánkosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfémbõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukorkásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekasáruk; festett üveg; fésük; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészítõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfümpermetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porcelándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvétatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vázák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentáció 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 helyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása 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 cikkek; 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 termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; 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 termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.695
(151) 2006.03.01.
M 03 00365
(220) 2003.01.31.
Brenner Holding GmbH, Mannheim (DE)
Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(511) 9
Mágneses médiumok, lemezek, CD, DVD plus, minidisk lemezek, zenés kazetták, videokazetták.
16 Hordozható nyomtatók (mint irodai segédeszköz), íróeszközök, papír, könyvnyomtatási segédeszközök és fényképek programcsomagok formájában, faliújságok, plakátok, röpcédulák, borítékok, 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, derékszíjak, kalapok, pólók, kabátok, sortok, fejpántok, zoknik, cipõk, csizmák, kötött trikók, szvetterek, mellények, pizsamák, estélyi ruhák, ruhák, szoknyák, kabátok, fürdõruhák, nyakkendõk,
kendõk, kesztyûk, hálóingek, papucsok, fürdõköpenyek.
41 Hang és/vagy videostúdió-szolgáltatások, mûsoros videokazetták, videolemezek, hangszalagok, kazetták, audio CD, minidisc 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)

(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, papíripari 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) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 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, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, 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 adminisztráció; 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
(210) M 04 03445
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest
(546)

(511) 43

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.08.11.

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, cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfémbõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl) 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.702
(151) 2006.03.01.
M 04 03306
(220) 2004.07.30.
SANOFI-SYNTHELABO, Párizs (FR)
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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású 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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 183.704
(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 cikkek; sebészeti varratanyagok.
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(111) 183.705
(210) M 04 03444
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest
(541) Tudom mit ettél tavaly
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.08.11.

(546)

nyárson!

(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.

(511) 37

(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)

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)
(210)
(732)
(740)

183.712
(151) 2006.03.01.
M 04 03709
(220) 2004.09.03.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) MILSUN
(511) 29 Tej, tejtermékek, különösen sajtok.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(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 cikkek; sebészeti varratanyagok.

183.713
(151) 2006.03.01.
M 04 03708
(220) 2004.09.03.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) PACO
(511) 29 Tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; hüvelyesek; 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)
(210)
(732)
(740)

183.714
(151) 2006.03.01.
M 04 03856
(220) 2004.09.15.
ÕRMESTER Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(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
25

Bõr- és bõrruházatok, ezen anyagokból készült termékek.
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)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen, biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
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(546)

(111) 183.720
(151) 2006.03.01.
(210) M 04 03177
(220) 2004.07.20.
(732) VALTON-SEC Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(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)

(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) 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.

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Kávé, kávépótló szerek.

183.724
M 04 03003
Szilágyi József, Tolna (HU)
dr. Pálos Miklós ügyvéd, Tolna

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.08.03.

(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; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (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.

(511) 29 Csomagolás különbözõ szárított zöldségek és fûszernövények 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)

(546)

(511) 16
(511) 3
Kozmetikai készítmények.
5
Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati használatra, 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 baromfiból, 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)

Nyomdaipari termékek.

(111) 183.730
(210) M 04 03577
(732) Kozma János, Budapest (HU)
(546)

(511) 41
43

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.08.24.

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.
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 szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 29

Húskészítmények, ezen belül szalámi.

183.732
(151) 2006.03.01.
M 04 03180
(220) 2004.07.20.
Gész, Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

GÉSZ FLAVON MAX

5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 183.728
(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)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(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

(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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(151) 2006.03.01.
M 04 03302
(220) 2004.07.30.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 6
Nyersvas és félig megmunkált nem nemsfémek és ezek ötvözetei; fémcsövek és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, fémszerelvények.

(546)

(111) 183.735
(151) 2006.03.01.
(210) M 04 03437
(220) 2004.08.11.
(732) Vácz Gábor, Nyíregyháza (HU)
(546)
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; cigarettafilerek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacskók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); pipatisztítók pipákhoz; hamutartók (nem nemesfémbõl) dohányzóknak, valamint szivarvágók.

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 183.736
(151) 2006.03.01.
(210) M 04 03575
(220) 2004.08.24.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(541) timeless time
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapír, pipák, cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfémbõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl) és szivarvágók.

183.740
(151) 2006.03.01.
M 04 03312
(220) 2004.07.30.
KT & G Corporation, Taejon (KR)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 183.741
(151) 2006.03.01.
(210) M 04 03855
(220) 2004.09.15.
(732) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)
(546)
(511) 3
Kozmetikai készítmények.
5
Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati használatra, 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; cigarettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacskók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipákhoz; 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

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; csümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények 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)
(210)
(732)
(740)

183.743
(151) 2006.03.01.
M 04 03015
(220) 2004.07.08.
KT & G Corporation, Taejon (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) THIS
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; cigarettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacskók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipákhoz; 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: hidegdaueroldatok, fixáló oldatok, tartóshullámosító oldatok, szõrkrémek,
szõrsprayk, szõrlakkok, szõröblítõk, szõrápolók, samponok).
(111) 183.745
(210) M 04 03008
(732) Sczigel Gábor, Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

183.748
(151) 2006.03.01.
M 04 03857
(220) 2004.09.15.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
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
(210) M 04 03438
(732) Pilis’ 91 Kft., Piliscsév (HU)
(546)

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.08.11.

(151) 2006.03.01.
(220) 2004.07.08.

(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 mûszerek, 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése; kereskedelmi adminisztrációja; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; sport és és kulturális tevékenységek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

183.752
(151) 2006.03.01.
M 04 03019
(220) 2004.07.08.
Bieke (Fujian) Shoes Co., Ltd., Fujian, Jinjiangshi (CN)
Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BIEKE
(511) 25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és harisnyák; 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 kommunikáció, fájlmegosztás, azonnali üzenetküldõ szolgáltatás globális 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
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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)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

183.759
(151) 2006.03.02.
M 04 02097
(220) 2004.05.03.
Nemeskéri István Bendegúz, Pécs (HU)

NEMESKÉRI ELEKTRONIKA

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

(111) 183.760
(151) 2006.03.02.
(210) M 04 02287
(220) 2004.05.13.
(732) Karvalics Attila, Budapest (HU)
(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 csípõízületek; sebészeti készülékek ortopédiai ízületimplantátumok beültetésénél 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) 41 Klubszolgáltatások, szórakoztatás, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, karaoke szolgáltatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, online játékok szolgáltatása, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szolgáltatás, showmûsorok, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, versenyek 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.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládétermékek, cukor, rizs, tápióka,
szágó, pótkávék; lisztek és egyéb gabonakészítmények, müzlitermékek, 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

183.762
(151) 2006.03.02.
M 04 02274
(220) 2004.05.13.
Europe Trade Kft., Budapest (HU)

Dr. FITT
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 (konzervált), 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 gyümölcsök és zöldségek friss állapotban; vetõmagok, élõ növények
és virágok; állati tápanyagok; maláta.
32 Sör, világos vagy porter sör, ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

5
Fogkõ-eltávolító tabletták és -készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fog-, nyelv- és ínytisztításhoz és fogápoláshoz használatos eszközök és cikkek; fogpiszkálók, 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)

(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, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások,
székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, önkiszolgáló éttermek.
(511) 25

(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
43

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)

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(511) 25

(111)
(210)
(732)
(740)

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)

(546)

(511) 3
Fogápoló szerek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
szájvizek, fogfények, fogporok.
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M 04 02453
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ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(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)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)

(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, pudingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú italok.
(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

183.775
(151) 2006.03.02.
M 04 02450
(220) 2004.05.25.
ORION CORPORATION, Szöul (KR)
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, pudingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

183.776
(151) 2006.03.02.
M 04 02445
(220) 2004.05.25.
Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

STATUS Parkolóházak

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyletek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások 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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(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)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 183.779
(151) 2006.03.02.
(210) M 04 02592
(220) 2004.06.07.
(732) Champex-Plusz Kft., Budapest (HU)
(546)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 1
Biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati célra; hordozóanyagok talajmentes termesztéshez (mezõgazdaság); kerti föld; komposzt; talajkeverékek növényi szaporítóanyaggal kezelve; termõföld; termõföld növényi szaporítóanyaggal keverve; tõzeg; tõzeg növényi szaporítóanyaggal kezelve; tõzegkockák kertészet számára.
31 Gomba friss; gombacsíra szaporításra; gombacsíra szaporításra, tõzeggel vagy talajjal keverve; szalmaréteg (humusztakarás).

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.782
(151) 2006.03.02.
M 04 02600
(220) 2004.06.07.
RIVERTEX Kft., Budapest (HU); NA-VI Bt., Budapest (HU)

MATER
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

183.783
(151) 2006.03.02.
M 04 02596
(220) 2004.06.07.
Stipsicz-Bethlen Károly Ferenc, Gyomaendrõd (HU)
dr. Perjési András ügyvéd, Budapest

Palugyay

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
183.784
M 04 02593
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(151) 2006.03.02.
(220) 2004.06.07.

CRIXY

29 Sült burgonya, chips, extrudálási eljárással elõállított burgonyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, pattogatott kukorica, kukoricapehely, csokoládé, kakaós termékek, puffasztott gabonakészítmények táplálkozási célokra.
31 Mogyoró, magvak.
183.785
M 04 02602
Lei Ling Kft., Budapest (HU)

(151) 2006.03.02.
(220) 2004.06.07.

BESTAGE
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

183.786
(151) 2006.03.02.
M 04 02589
(220) 2004.06.07.
DUNA BAY Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(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 szolgáló készülékek, adathordozók, hanglemezek.

(511) 36
37

(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) 183.787
(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 szolgáló 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.

(541) DOXAZON
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.795
(151) 2006.03.02.
M 04 02745
(220) 2004.06.17.
PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

PHARMAMEDIA

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
183.796
(151) 2006.03.02.
M 04 02734
(220) 2004.06.17.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(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 termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök; utazótáskák 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

(511) 3
Kozmetikai cikkek: Óbudai Gyémánt ásványvízbõl készült
frissítõ víz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Nem fém építõanyagok.

(111) 183.793
(151) 2006.03.02.
(210) M 04 02747
(220) 2004.06.17.
(732) Kovács Barnabás, Gödöllõ (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 183.794
(151) 2006.03.02.
(210) M 04 02736
(220) 2004.06.17.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
M402

183.797
(151) 2006.03.02.
M 04 02874
(220) 2004.06.29.
Lé Branda Kft., Budapest (HU)

LÉ BRANDA

18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem nemesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.
183.798
(151) 2006.03.02.
M 04 02870
(220) 2004.06.29.
RTA Premium Kft., Budapest (HU)

SANCHEZ CLASSIC

18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem nemesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.
183.799
(151) 2006.03.02.
M 04 02869
(220) 2004.06.29.
HNS Számítás- és Irodatechnikai Kft., Gyõr (HU)

HNS

37 Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, készülékek,
berendezések telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, fenntartása, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése, összekapcsolása és tesztelése; számítás- és irodatechnikai szoftverek
üzembe helyezése, frissítése és karbantartása; adatvédelmi, adat-
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

mentési szolgáltatások számítógép-hálózaton keresztül lebonyolított ügyletekhez; számítás- és irodatechnikai eszközök programozása; számítógéphardver és -szoftver, irodatechnikai eszközök
területéhez kapcsolódó mûszaki projektekre vonatkozó tanulmányok készítése; irodagépek, számítógépek és számítógépszoftverek 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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 nemesfémbõl, 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 nemesfémbõl, 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.805
(151) 2006.03.02.
M 04 02879
(220) 2004.06.29.
Jäger Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Sárhegyi Zoltán, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(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 elõállításához; gyümölcslevek; izotópiás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; porok szénsavas italokhoz; szénsavas
italok; szódavíz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõállításához; 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 mûvészek részére; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba); tanítási és oktatási anyagok (készülékek 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 adminisztráció; 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; 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 adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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
37

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
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, tudományos tájékoztatók, plakátok).
35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: írott közlemények és feljegyzések regisztrálásából, átírásából, összeállításából vagy rendszerezésébõl álló szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

183.813
(151) 2006.03.02.
M 03 04096
(220) 2003.10.02.
LA NELLA Kft., Kecskemét (HU)

KrisLine
25

Kizárólag fehérnemû és hálóruházat.

183.814
(151) 2006.03.02.
M 03 04523
(220) 2003.10.29.
Armadale Ltd., St. Johns, Isle of Man (GB)
dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és
Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, 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 gyümölcsök 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 kereskedelmi és reklám célú vásárok szervezése, árubemutatás, reklámügynökségi szolgáltatások /pl. prospektusok terjesztése/) segítségnyújtás kereskedelmi, ipari vállalatok, vállalkozások kereskedelmi, üzleti ügyeinek irányításában (különösen Portugália, Madeira).
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek; különösen ingatlanforgalmazás, bérbeadás, finanszírozás,
ingatlan-értékbecslés és közvetítés (különösen Portugália, Madeira).
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés;
különösen belföldi és külföldi utazások szervezése, bonyolítása,
utazással, áruszállítással kapcsolatban ügynökségek, turistairodák által nyújtott szolgáltatások, utasszállítás, kísérés, turistairodák (különösen Portugália, Madeira).
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység; különösen oktatás, szakmai képzés, konferenciák,
kiállítások szervezése, bonyolítása, múzeumi szolgáltatások, bemutatók, kiállítások; könyvkiadás, ismeretterjesztõ idegenforgalmi kiadványok; reklámkiadványok, kereskedelmi és üzleti kiadványok kiadása (különösen Portugália, Madeira).
42 Szállásügynökségek (szállodák, panziók) szállodai szolgáltatások, panziók, vendéglátás (élelmezés); szállásadási, szobahasználati, étkeztetési szolgáltatások, éttermi szolgáltatások; utazási ügynökségek, brókerek által turistáknak nyújtott szobafoglalási 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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
irógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

183.820
(151) 2006.03.02.
M 04 00275
(220) 2004.02.17.
Pannon-Trade 2002 Kft., Budapest (HU)

PANTRA

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

(111) 183.821
(210) M 04 02067
(732) TITEM Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(151) 2006.03.02.
(220) 2004.04.30.

Férfiöltöny, férfizakó, férfinadrág, férfimellény.

183.822
(151) 2006.03.02.
M 04 00758
(220) 2004.02.20.
St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

NAPBOR
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)

(111)
(210)
(732)
(740)

(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 használatra (elektromos); centrifugák (háztartási); dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási használatra (nem kézi); gyümölcsprések
(elektromos) háztartási használatra; habverõk háztartási használatra (elektromos); háztartási robotgépek (elektromos); húsdarálók (gépek); italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus); 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; videomagnók, képmagnók.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; arcgõzölõ készülékek (szaunák); forróvíztartályok, elektromos; fõzõedények
és fõzõberendezések; fõzõedények, elektromos; fõzõlapok; fûtõberendezések; fûtõelemek, fûtõtestek; fûtõkészülékek, elektromos; hajsütõk; hajszárítók; háztartási hûtõkészülékek és berendezések; hõlégkészülékek; hûtõgépek; hûtõgépek és készülékek;
hûtõkészülékek és hûtõberendezések; hûtõszekrények; kávéfilterek, elektromos; kávéfõzõgépek, elektromos; kávéfõzõk, elektromos; kenyérpirítók; klímaberendezések; merülõforralók; mikrohullámú sütõk (fõzõkészülékek); olajsütõk (fritõzök), elektromos; ostyasütõk, elektromos; pecsenyesütõ készülékek; pezsgõfürdõ készülékek; radiátorok, elektromos; rostok (sütõkészülékek), grillsütõk; szellõzõ (légkondicionáló) berendezések; ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei); ventilátorok (légkondicionáló).
(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.

183.826
(151) 2006.03.03.
M 03 04255
(220) 2003.10.10.
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
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; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; 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
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

183.830
(151) 2006.03.03.
M 04 03839
(220) 2004.09.14.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
76/608749
2004.08.26. US
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 tételére adatközpontos mobiltelefonokhoz, digitális személyi titkárokhoz, 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 hámlasztó 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 termékek, karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marcipán, 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, kozmetikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5
Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyógyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõk, géz kötésekhez, borogatások, kötözõanyagok, tartókötés, pelenkák inkontinenciában szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre,
gyapjúból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek higiéniai és gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrágok, higiéniai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragtapaszok, öntapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anyagok, sterilitás tesztek, eldobható csomagolás(töltve) sterilizációs
célokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cellulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörülközõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csomagolási 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, kozmetikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5
Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyógyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõ, géz kötésekhez, borogatások, kötözõanyag, tartókötés, pelenkák inkontinenciában
szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre, gyapjúból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek higiéniai és
gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrágok, higiéniai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragtapaszok, öntapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anyagok,
sterilitás tesztek, eldobható csomagolás (töltve) sterilizációs célokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cellulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörülközõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csomagolási célokra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.835
(151) 2006.03.03.
M 04 03833
(220) 2004.09.14.
Zoknitex Bt., Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(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 termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

183.837
(151) 2006.03.03.
M 03 05317
(220) 2003.12.05.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

Veritas
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; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (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)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati
képzés; klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; 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, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; 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)

(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)
(210)
(732)
(740)

183.844
(151) 2006.03.03.
M 04 03736
(220) 2004.09.06.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, 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

(511) 9
Készülékek hang vagy kép rögzítésére, mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; CD-ROM- (kompakt) lemezek, DVD-diskek, hajlékony lemezek, hangátviteli készülékek, CD-lejátszók, mágneses adathordozók, optikai adathordozók, informatikai olvasóegységek,
oktatóberendezések és -felszerelések, beszélõgépek, pénztárgépek, számológépek, vezeték nélküli telefonállomások, rádiókészülékek, telefon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkötészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; fényképészeti cikkek; irodai eszközök a bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok a készülékek kivételével; nyomdabetûk; klisék.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgáltatások.
42 Jogi szolgáltatások, számítástechnikai szolgáltatások, hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, 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
sa.
36
37
45

Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítáPénzügyi mûveletek bonyolítása; biztosítása.
Távközlés.
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
(210) M 04 03734
(732) Balog Beáta, Szeged (HU)
(546)

(151) 2006.03.03.
(220) 2004.09.06.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

183.849
M 04 03733
Borbély János, Gyõr (HU)

(151) 2006.03.03.
(220) 2004.09.06.

Öcsi Cukrászda és fagyizó

30 Cukrászsütemények, fagylaltok, péksütemények, gabonakészítmények.
43 Vendéglátás.
183.850
(151) 2006.03.03.
M 04 03696
(220) 2004.09.02.
Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

NEW WAVE
33

Alkoholos italok sörök kivételével.

183.851
(151) 2006.03.03.
M 04 03695
(220) 2004.09.02.
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AMOXYSOL
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények.

(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 adminisztráció; 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 információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése digitálisan és interneten, segítségnyújtás ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területeken 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 rendszerezésébõl álló szolgáltatások, valamint matematikai és/vagy statisztikai adatok felhasználása és/vagy összeállítása; szövegszerkesztés és számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti célú bármely gazdasági terület tekintetében végzett kutatás és értékelés;
ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területeken, jogi és természetes személyek részére mûködésükben vagy tevékenységükben
történõ közvetlen, illetve közvetített segítségnyújtás bármely formája.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyagreklám továbbítása interneten keresztül.
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, fejlesztés, honlap- és webszolgáltatások.

(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
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Tej és tejtermékek.

183.853
(151) 2006.03.03.
M 04 03689
(220) 2004.09.02.
FÉDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
Puskás Áron, Budapest

Rákóczi
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
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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)

(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), 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) 30 Kávé, kávé alapú italok, csokoládé, azonnal oldodó csokoládéitalok, azonnal oldodó forró csokoládé, diófélékkel ízesített
csokoládéitalok, csokoládéalapú italok, mandulával ízesített csokoládéitalok, asztali csemegék, kakaó, cukorka, sütemények, jégkrémek.
(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, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása.
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 lebonyolítása, 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)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Sör.

183.861
(151) 2006.03.03.
M 04 03564
(220) 2004.08.23.
NOTEBOOK. HU Kft., Budapest (HU)

AVERATEC

9
Személyi számítógépek (asztali és hordozható), számítógép-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, hajmosó szerek, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

M410

183.863
(151) 2006.03.03.
M 04 03293
(220) 2004.07.29.
Owl International Pte Ltd, Szingapúr (SG)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(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-), élénkítõ- 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 pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, 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 hordozható 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, zöldségkonzervek, 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, péksütemények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

183.868
(151) 2006.03.03.
M 04 03285
(220) 2004.07.29.
FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
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, zöldségkonzervek, 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)
(210)
(732)
(740)

183.870
(151) 2006.03.03.
M 04 03284
(220) 2004.07.29.
FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
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, zöldségkonzervek, 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)
(210)
(732)
(740)

183.871
(151) 2006.03.03.
M 04 03282
(220) 2004.07.29.
FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
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, zöldségkonzervek, 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, péksütemények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.872
(151) 2006.03.03.
M 04 03281
(220) 2004.07.29.
FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
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, zöldségkonzervek, 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
(210) M 04 03147
(732) Agria S.A., Sofia (BG)
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(151) 2006.03.03.
(220) 2004.07.19.
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(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Corida
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
(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)

(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

183.879
(151) 2006.03.03.
M 04 02825
(220) 2004.06.24.
Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; 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 termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat készítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gombaölõ szerek és gyomirtó szerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, gabona- és sütõipari, cukrászati 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.

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevékenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.880
(151) 2006.03.03.
M 04 02812
(220) 2004.06.24.
Nguyen Ba Ngoc, Budapest (HU)

ENFAY Sport Club
25

Ruházati termék.

183.881
(151) 2006.03.03.
M 04 02694
(220) 2004.06.14.
Kecskeméti Magdolna, Budapest (HU)

FINITO
30

Csokoládé.

183.882
(151) 2006.03.03.
M 04 02691
(220) 2004.06.14.
STUDIO 1. Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Bándi Gábor ügyvéd, Budapest

(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
(210) M 04 02829
(732) Li Ou Kft., Budapest (HU)

(151) 2006.03.03.
(220) 2004.06.24.

(511) 16

M412

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, elektromos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akkumulátortöltõk; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; ampermérõk; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok,
kábelek); armatúrák, forgórészek (elektromosság); audiovizuális
eszközök; automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); azonosítóhüvelyek elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok
elektromos vezetékekhez; barométerek; bekapcsolók, zárókapcsolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektomos; betörésgátló riasztókészülékek; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó); CD-játszók; csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobozok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (riasztóberendezések); detektorok; diafragmák (akusztika); diktafonok; dinamométerek, rugós erõmérõk; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; elektromos akkumulátorok jármûvekhez; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenõrzõ berendezések, elektromos; elosztódobozok (elektromosság);
elosztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság);
erõsítõk; fejhallgatók; félvezetõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényelemek; fénymérõk, megvilágításmérõk; fordulatszámlálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák;
frekvenciamérõk; függõónok; füldugók; füstjelzõ berendezések;
galván akkumulátorok; galvánelemek; gázellenõrzõ készülékek;
hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangtechnikai berendezések, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; hegesztõ elektródák; higrométerek, (lég)nedvességmérõk; homokórák; hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérõk; huzalkapcsolók (villamosság); huzalok fémötvözetbõl
(biztosítékhuzalok); idõregisztráló készülékek; indikátorok, jelzõk (villamosság), indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek (elektromosság); integrált áramkörök; inverterek,
áramirányítók (elektromosság); iránytûk; ívhegesztõ készülékek;
ívvágó készülékek; jelzõcsengõk; jelzõcsenõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok; kalibráló gyûrûk; kapacitásmérõk; kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adóvevõk; kiegyensúlyozó készülékek, kilométer számlálók jármûvekhez; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos kommutátorok, komparátorok; komposztok
(mérõmûszerek); kondenzátorok, elektromos; konverterek, elektromos; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromatográfok laboratóriumi használatra; lemágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke boxok (informatika);
légsûrûségmérõk; lézerek, nem gyógyászati használatra; magasságmérõk manométerek, mágneses huzalok, mágneses-huzalok;
megafonok; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérlegek;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõeszközök, mikrofonok;
mikroprocesszorok; modemek; mûanyag csomagolások hegesztésre szolgáló készülékek, elektromos; nagyfrekvenciás készülékek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; optikai
letapogató egységek; optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak); pirométere; polariméterek, sarkítás mérõk; reduktorok; elektromos
relék, elektromos riasztók; savsûrûség mérõk akkumulátorokhoz;
sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók;
sótartalommérõk; spektográfok; sûrûségmérõk; denziméterek;
szextánsok (szögmérõk); szélmérõk, anemométerek; szferométerek (felületgörbület-mérõk); szigetelt rézhuzalok; szirénák;
szivargyújtók gépkocsiba; hanglokátorok; szonométerek, rezgõnyelves frekvenciamérõk; távmérõ mûszerek, távolságmérõ teleméterek; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; termosztátok; termosztátok jármûvekhez; tölcsérek hanfszórókhoz; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
transzformátorok; tranzisztorok; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetõk, elekt-

romos; vezérlõpult (elektromosság); villamos kábelek; vízmérõk,
hidrométerek; voltmérõk; vonalzók (mérõeszközök); zárak, zseblámpaelemek; áram-egyenirányítók (áramkör); megszakítók;
érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfémbõl, elektromos;
összekötõ hüvelyk/karmantyúk; elektromos kébelekhez.
16 Brosúrák; folyóiratok; hirdetõtáblák; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; idõszaki lapok, magazinok, kiadványok; naptárak; menetrendek; nyomtatványok; plakátok; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, papírblokkok, borítékok, csomagolópapírok, karton és papír dobozok,
dossziék, egészségügyi papír, fedelek, füzetek, írómappák, írószerek, irodaszerek, postabélyegek, szalvéták, szivargyûrûk,
üdvözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír.
35 Hirdetések készítése, hirdetési hely biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; közönségszolgálat; reklámanyag-kölcsönzés, terjesztés, publikálás; reklámanyag-aktualizálás; reklámidõbérlet távközlési médiumban;
rádiós reklámozás; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások gondozása; szövegfeldolgozás; árubemutatás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; televíziós reklámozás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M413

183.884
(151) 2006.03.03.
M 04 02686
(220) 2004.06.14.
IrodaShop Kft., Budapest (HU)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

IrodaExpress

1
Fénymásoló papír, fotometriai papír, fotópapír, lencsék elhomályosodása elleni termékek, ragasztók plakátokhoz, ragasztószerek, szövet fénymásoláshoz.
9
Diktafonok, egér, egéralátét, elektronikus határidõnaplók,
elektronikus zsebfordító-gépek, elemek, faxberendezések, fejhallgatók, fénymásoló gépek, hajlékony floppylemezek, hordozható telefonok, kompaktlemezek, lemezadagolók (informatikai),
lemezmeghajtók, mágneses adathordozók, modemek, monitorok
(hardwer), monitorok (számítógépprogramok), nagyítók, lupék,
notebookok, nyomtatók számítógéphez, olvasóegységek (informatikai), operációs rendszerek, pénztárgépek, pénzszámláló, osztályozógépek, processzorok, scannerek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ),
számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), számológépek, személyhívók, szoftverek, szünetmentes áramforrások, telefon-üzenetrögzítõk, telefonkészülékek, vetítõgépek, vetítõvásznak, videokamerák, videokazetták, videotelefonok, vonalkód leolvasók.
16 Bélyegzõk, bélyegzõk (pecsétek), bélyegzõpárnák, bélyegzõtartók, blokkok (papír), borítékok, ceruzabelek, ceruzahegyezõ
(gép), ceruzahegyezõ, ceruzák, címbélyegzõk, csekkfüzettartók,
csomagolópapír, derékszögû vonalzók, dobozok kartonból v. papírból, dossziék, ecsetek, egészségügyi papír, fatartalmú papír,
fedelek, kötések, borítók, tintatartályok, festékezõszalagok, festékezõvászon iratmásoló géphez, festékezõvászon másológéphez,
festékkeverõ csészék, festékkészletek, festékpárnák, festékszalagok számítógép-nyomtatóhoz, festõpatronok, laminálók, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, hordozható
nyomdakészlet (irodai cikkek), indigópapír, iratgyûjtõ dossziék,
iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók, irodai felszerelések (bútorok kivételével), irodai gumiszalagok, irodai kapcsok, irodai lyukasztógépek, íróeszközök, írókészletek,
írókészletek (papíráruk), írómappák, írószerek, írótollak, itatóspapírok, ívek (papíráru), javítófolyadék (irodai), karton, kávészûrõk papírból, könyvjelzõk, levegõpárásító (irodai cikkek), levélkosarak, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, lyukasztók (irodai),
másológépek, másolópapír, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
palackalátét (papír), palackokhoz csomagolóanyagok, papír, papíráruk, papírszalagok, papírtartó dobozok, papírtépõk, papírtörülközõk, papírvágó kések, papír zsebkendõk, pauszpapír, pecsétviasz, pergamenpapír, radírgumik, ragasztószalagok (irodai),
rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztáblák, rajztömbök, rajzszegek, szalvéták papírból, szemeteszsákok (papír v. mûanyag),
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szénceruzák, táblamutató eszközök, tányéralátétek, tintatartók,
tinták, toll és ceruzatartók, tollak (irodai cikkek), tolltartók, töltõceruzák, töltõtollak, törlésre szolgáló termékek, tuskihúzók, tusok, tûzõgépek, T-vonalzók, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papír v. mûanyag), zsírpapír, viaszpapír, öntapadó
címkék.
20 Fogasok, folyóirattartók, fonott kosarak, iratgyûjtõ polcok,
íróasztalok, irodabútorok, írógépasztalok, írópolcok, kartotéktartók, kartotékszekrények, képkeretek, könyvespolcok, névtáblák
nem fémbõl, rajzasztalok, számítógéptartó kocsik, székek, tárolópolcok, 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 szolgáltatások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás.
(111) 183.885
(210) M 04 02684
(732) Kürtös Miklós, Vác (HU)
(740) dr. Gruber Attila ügyvéd, Vác
(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbevalók, medálok; féldrágakövek; aranytárgyak utánzatai, gyöngyök
szintetikus anyagból.
25 Ruházati cikkek; felsõ ruházat, nõi ruhák, övek, táncruhák.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.888
(151) 2006.03.03.
M 04 02680
(220) 2004.06.14.
La Paloma Bt., Budapest (HU)
Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(151) 2006.03.03.
(220) 2004.06.14.
(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.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, tûzoltó 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)

(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) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbevalók, 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) 29
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tás; számítógépek programozása; egyéb szolgáltatások, amelyek
nem sorolhatók más osztályokba.

(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)
(210)
(732)
(541)
(511)

(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)

(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 6
Ablakkilincsek, ablakszerelvények, ablakvasalások fémbõl; ajtókilincsek, ajtókopogtatók, ajtóvasalások fémbõl; épületés bútorszerelvények; karmantyúk, hüvelyek, kerékbilincsek; lakatok, 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, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek, tanítási és oktatási anyagok, csomagolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
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 adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111) 183.895
(210) M 04 03224
(732) Csapó Gábor, Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.03.03.
(220) 2004.07.22.

PÁLYÁZAT VADÁSZ

41 Lapkiadás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; pályaválasztási tanácsadás.
183.897
(151) 2006.03.03.
M 04 02110
(220) 2004.05.04.
Pásztorné Csányi Erzsébet, Tura (HU)
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
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

Utazótáskák és bõröndök.

183.900
(151) 2006.03.03.
M 04 02115
(220) 2004.05.04.
OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

ORIGÓAPRÓ

35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számítógépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.
183.901
(151) 2006.03.03.
M 04 02116
(220) 2004.05.04.
OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ORIGÓAUTÓ
(511) 35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számítógépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi; higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-

183.896
(151) 2006.03.03.
M 04 02108
(220) 2004.05.04.
STARFISH MÉDIA Kft., Budapest (HU)

183.902
(151) 2006.03.03.
M 04 02117
(220) 2004.05.04.
OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

ORIGÓÁLLÁS

35 Hirdetés szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számítógépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység, állásközvetítõ 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)

(546)

(511) 3
5
16

Tisztítószerek.
Egészségügyi papírtörlõk.
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) 3
Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítókészítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszírozásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadsággátlók; fejbõr
és hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek; hajszínezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; bõrápoló
szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; barnító és naptól védõ készítmények; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készítmények;
vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vattarudacskák; 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 adminisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(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; szalagfûrészgépek; gépi fémfûrészek; lemezollók; esztergapadok; marógépek; fúrógépek; ilyen fémmegmunkáló gépek részei, beleértve körfûrész lapok; szalagfûrész lapok; lapok gépi fémfûrészekhez; egypontos vágószerszámok; marók; vas-karbid vágóeszközök; nem koptató vas-karbid eszközök; vas-karbid hegyek; gyémántvágó eszközök; fûrészlap-igazító gépek, úgy mint fûrészlapélezõ gépek; fûrészlapcsiszoló gépek; kenõberendezések fémmegmunkáláshoz, olajszivattyúk; munkaállvány-kezelõ gépek,
úgy mint önmozgó daruk; híddaruk; szállítóberendezések.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(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
M416

183.908
(151) 2006.03.03.
M 04 02298
(220) 2004.05.14.
STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

RONTZY

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniropik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; termékek elosztása.
183.909
(151) 2006.03.03.
M 04 02299
(220) 2004.05.14.
STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

BAZZACONI

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniropik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, élelmiszerek kiskereskedelme.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; termékek elosztása.
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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)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 29 Kenyerek, szeletelt csomagolt kenyerek, magos kenyerek,
péksütemények, dúsított tésztából készült termékek, omlós tésztából készült termékek, leveles tésztából készült termékek, csomagolt 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)

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 táplálékkiegészítõk; szemes termények feldolgozás céljára.
44 Állatok etetésével kapcsolatos tanácsadás.

primadonna

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus 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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 16

183.914
(151) 2006.03.03.
M 04 02482
(220) 2004.05.27.
MOVINGBRAIN Kft., Budapest (HU)
dr. Torma Beatrix ügyvéd, Budapest

183.916
(151) 2006.03.03.
M 04 02776
(220) 2004.06.21.
BMS Wellness Kft., Budapest (HU)

DEPILUX
3

Kozmetikai cikkek.

183.917
(151) 2006.03.03.
M 04 02771
(220) 2004.06.21.
XIND ALI Kft., Nyíregyháza (HU)

BEST-MART

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; 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, valamint kézikönyvek, úgy mint szótárak és enciklopédiák.
41 Interaktív online információs szolgáltatás, elsõsorban globális 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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok 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

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) VIRKUM
(511) 5
Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.927
(151) 2006.03.06.
M 04 02314
(220) 2004.05.14.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) CENTIN
(511) 5
Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.
(111)
(210)
(732)
(740)

Autóba szerelhetõ biztonsági gyermekülés.

183.926
(151) 2006.03.06.
M 04 02313
(220) 2004.05.14.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

183.928
(151) 2006.03.06.
M 04 02315
(220) 2004.05.14.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(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 használatra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények, magvak (vetõmagvak); palánták.

(541) DUACTIN
(511) 5
Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.

(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 használatra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények; magvak (vetõmagvak); palánták.

(541) GLORIAL
(511) 5
Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.

(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.

(541) LENDIN
(511) 5
Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)
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183.929
(151) 2006.03.06.
M 04 02316
(220) 2004.05.14.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

183.930
(151) 2006.03.06.
M 04 02317
(220) 2004.05.14.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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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 adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai 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 adminisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatorvosi és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolás.
(111) 183.936
(210) M 04 02322
(732) Zsitva Tibor, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.03.06.
(220) 2004.05.14.

szok; plakátok, falragaszok, poszterek, prospektusok; brosúrák,
vékony fûzött könyvek; dossziék; fedelek, kötések, borítók.
41 Bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok 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
(210) M 04 02466
(732) „3” Ász Kft., Farmos (HU)
(546)

(151) 2006.03.06.
(220) 2004.05.26.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; gyermek-, nõi, férfizoknik, 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)
(210)
(732)
(740)

183.941
(151) 2006.03.06.
M 04 02469
(220) 2004.05.26.
Speed-Ex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) JINMA
(511) 12 Traktorok.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, és kutatói tevékenység; 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-

(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; folyékony fõzõolajok; vajolajpótlók, kakaóvajpótlók; fõzõolajok;
étkezési olajok élelmiszerek fõzéséhez; étkezési olajok fõzõedények beolajozásához ecsettel; étkezési olajok fõzõedények beolajozásához 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

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Kozmetikai készítmények.

183.948
(151) 2006.03.06.
M 04 02777
(220) 2004.06.21.
Bélai György, Szentendre (HU)
dr. Halász Gábor ügyvéd, 26. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

Artchivum
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)

(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, karbantartása, javítása; vezérlési rendszerek kiépítése: telefonnal,
PC-vel, érintõképernyõvel, vezérlõegységekkel vagy távirányítóval való vezérlés megvalósítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása; fûtõberendezések
felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; épületek hûtés/fûtési rendszerének megtervezése,
tanácsadás, értékesítés, felszerelés, karbantartás, javítás; lopás elleni riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása; tûzriasztók, riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása;
biztonságtechnikai rendszerek üzembe helyezése és javítása; videomegfigyelõ rendszerek üzembe helyezése és javítása; öntözõberendezések értékesítése, üzembe helyezése és javítása; öntözésvezérlési rendszerek értékesítése, üzembe helyezése és javítása; jégolvasztó berendezések üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; világítási, fényerõ-szabályozási rendszerek üzembe helyezése és javítása; fali áramkörök üzembe helyezése és javítása;
légtechnikai eszközök vezérlésének kiépítése, karbantartása, javítása; háztartási gépek vezérlési rendszerének üzembe helyezése
és javítása; szórakoztató elektronikai eszközök (pl. házimozi, AV
szolgáltatások) rendszerének tervezése, értékesítése, kiépítése,
karbantartása, javítása; számítástechnikai automatizálási rendszerek üzembe helyezése, karbantartása; kaputelefon- és telefonrendszerek üzembe helyezése és javítása; redõnyök, napellenzõk
vezérlési rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
garázsajtók, bejárati ajtók, kapuk vezérlésének telepítése, karbantartása, javítása; uszodák, szaunák vezérlõrendszerének üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; szökõkutak, akváriumok vezérlõrendszerének üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok 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; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 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 eszközök, különösen apró díszítõtárgyak gyöngybõl, bizsuk, dísztûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok 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 adminisztráció; irodai munkák.

(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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok 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)

(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) 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) 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 bõrgyógyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen befecskendezhetõ gyógyszer az esztétikai sebészetben, valamint gyógyszerészeti 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.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(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, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; számítógéphardver, számítógépszoftver adatbázis-kezeléshez, kockázatkezeléshez, szövegszerkesztéshez táblá-
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zatkezelésre történõ alkalmazásra és a hangos, szöveges és ceruzás adatbevitel megkönnyítésére; számítógép-operációs rendszerek, számítógép-segédprogramok; számítógép-perifériák; elérési
útvonalválasztó eszközök; hálózatirányító programok; számítógépprogramok file-ok, dokumentumok, elektronikus üzenetek
kezeléséhez, megtekintéséhez és szerkesztéséhez és saját hálózati, valamint globális számítógépes hálózati kommunikációhoz;
prezentációs grafikai programok, elektronikus hozzáférést biztosító 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 felszámítása, készpénzkifizetések, értékõrzés, csekkek ellenõrzése, csekkek készpénzre váltása, letétekhez való hozzáférés és pénzkiadó
automaták szolgáltatásai, eladóhelyek és tranzakciós helyek szolgáltatásai; pénzkifizetésekre történõ meghatalmazással és pénzkifizetések lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; utasbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások vezetése; pénzalapok elektronikus átutalása és valutaváltás; ügyletek hitelesítése és igazolása; pénzügyi információk terjesztése
globális számítógépes hálózaton keresztül.

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.985
(151) 2006.03.07.
M 04 02768
(220) 2004.06.21.
Losonczi Károly, Nyíregyháza (HU)
Losonczi Anikó, Nyíregyháza

(111) 183.983
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02769
(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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok 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)

(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)
(210)
(732)
(740)

183.989
(151) 2006.03.07.
M 04 02493
(220) 2004.05.27.
Holsten-Brauerei AG, Hamburg (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-

(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)

(111)
(210)
(732)
(740)

183.993
(151) 2006.03.07.
M 04 02399
(220) 2004.05.20.
BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) SERTLI
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, különösen sertéshúskészítmények; húskivonatok; zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 183.991
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02395
(220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

183.994
(151) 2006.03.07.
M 04 02541
(220) 2004.06.02.
SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)
dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
183.995
(151) 2006.03.07.
M 04 02542
(220) 2004.06.02.
ORAL S&D Egészségügyi Szolgáltató Kft., Szentes (HU)
dr. Lévay Zsolt ügyvéd, Lévay Zsolt Ügyvédi Iroda, Szeged

ORTOPLANT

44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére, 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) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 183.992
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02397
(220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (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) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; 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; tápanyagadalékok 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

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) 125.241
(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) 125.190
(210) M 85 01234
(180) 2005.07.12

(111) 125.261
(210) M 85 01337
(180) 2005.07.30

(111) 125.203
(210) M 85 01330
(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) 144.745
(210) M 95 02144
(180) 2005.07.28

(111) 125.264
(210) M 85 01340
(180) 2005.07.30

(111) 144.892
(210) M 95 02068
(180) 2005.07.21

(111) 125.265
(210) M 85 01341
(180) 2005.07.31

(111) 144.893
(210) M 95 02069
(180) 2005.07.21

(111) 125.327
(210) M 85 01197
(180) 2005.07.04

(111) 146.468
(210) M 95 01987
(180) 2005.07.11

(111) 125.710
(210) M 85 01324
(180) 2005.07.20

(111) 146.471
(210) M 95 01970
(180) 2005.07.07

(111) 126.292
(210) M 85 01269
(180) 2005.07.22

(111) 146.499
(210) M 95 01999
(180) 2005.07.12

(111) 139.634
(210) M 95 01721
(180) 2005.06.14

(111) 146.500
(210) M 95 01998
(180) 2005.07.12

(111) 141.967
(210) M 95 01963
(180) 2005.07.06

(111) 146.506
(210) M 95 02027
(180) 2005.07.17

(111) 142.258
(210) M 95 02036
(180) 2005.07.19

(111) 146.508
(210) M 95 02004
(180) 2005.07.13

(111) 143.404
(210) M 95 02126
(180) 2005.07.27

(111) 146.531
(210) M 95 02067
(180) 2005.07.21

(111) 143.405
(210) M 95 02127
(180) 2005.07.27

(111) 146.628
(210) M 95 01695
(180) 2005.06.12

(111) 143.406
(210) M 95 02156
(180) 2005.07.28

(111) 146.673
(210) M 95 01921
(180) 2005.07.03

(111) 143.505
(210) M 95 01780
(180) 2005.06.16

(111) 146.674
(210) M 95 01966
(180) 2005.07.07

(111) 143.583
(210) M 95 01939
(180) 2005.07.04

(111) 146.675
(210) M 95 01933
(180) 2005.07.04

(111) 143.820
(210) M 95 02012
(180) 2005.07.14

(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) 146.971
(210) M 95 02112
(180) 2005.07.26

(111) 146.694
(210) M 95 02163
(180) 2005.07.31

(111) 146.973
(210) M 95 02145
(180) 2005.07.28

(111) 146.703
(210) M 95 01700
(180) 2005.06.12

(111) 147.013
(210) M 95 01941
(180) 2005.07.05

(111) 146.715
(210) M 95 02081
(180) 2005.07.24

(111) 147.014
(210) M 95 01949
(180) 2005.07.05

(111) 146.755
(210) M 95 01759
(180) 2005.06.15

(111) 147.018
(210) M 95 01940
(180) 2005.07.05

(111) 146.757
(210) M 95 01773
(180) 2005.06.16

(111) 147.070
(210) M 95 01707
(180) 2005.06.13

(111) 146.781
(210) M 95 01893
(180) 2005.06.28

(111) 147.072
(210) M 95 01738
(180) 2005.06.15

(111) 146.782
(210) M 95 02160
(180) 2005.07.31

(111) 147.073
(210) M 95 01739
(180) 2005.06.15

(111) 146.848
(210) M 95 01777
(180) 2005.06.16

(111) 147.075
(210) M 95 01745
(180) 2005.06.15

(111) 146.869
(210) M 95 02114
(180) 2005.07.26

(111) 147.076
(210) M 95 01747
(180) 2005.06.15

(111) 146.871
(210) M 95 01632
(180) 2005.06.06

(111) 147.077
(210) M 95 01894
(180) 2005.06.28

(111) 146.872
(210) M 95 02124
(180) 2005.07.27

(111) 147.110
(210) M 95 02013
(180) 2005.07.14

(111) 146.883
(210) M 95 01925
(180) 2005.07.03

(111) 147.117
(210) M 95 02138
(180) 2005.07.28

(111) 146.897
(210) M 95 01901
(180) 2005.06.29

(111) 147.118
(210) M 95 02139
(180) 2005.07.28

(111) 146.965
(210) M 95 02108
(180) 2005.07.26

(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) 147.237
(210) M 95 01832
(180) 2005.06.20

(111) 147.206
(210) M 95 01784
(180) 2005.06.19

(111) 147.239
(210) M 95 01841
(180) 2005.06.21

(111) 147.208
(210) M 95 02060
(180) 2005.07.21

(111) 147.243
(210) M 95 01866
(180) 2005.06.23

(111) 147.210
(210) M 95 02133
(180) 2005.07.28

(111) 147.245
(210) M 95 01868
(180) 2005.06.23

(111) 147.212
(210) M 95 02134
(180) 2005.07.28

(111) 147.249
(210) M 95 01883
(180) 2005.06.27

(111) 147.213
(210) M 95 02135
(180) 2005.07.28

(111) 147.250
(210) M 95 02007
(180) 2005.07.14

(111) 147.217
(210) M 95 01785
(180) 2005.06.19

(111) 147.252
(210) M 95 02146
(180) 2005.07.28

(111) 147.218
(210) M 95 02158
(180) 2005.07.31

(111) 147.253
(210) M 95 02148
(180) 2005.07.28

(111) 147.220
(210) M 95 02159
(180) 2005.07.31

(111) 147.254
(210) M 95 02149
(180) 2005.07.28

(111) 147.222
(210) M 95 01795
(180) 2005.06.19

(111) 147.255
(210) M 95 02151
(180) 2005.07.28

(111) 147.223
(210) M 95 01794
(180) 2005.06.19

(111) 147.301
(210) M 95 01807
(180) 2005.06.20

(111) 147.224
(210) M 95 01793
(180) 2005.06.19

(111) 147.305
(210) M 95 02096
(180) 2005.07.25

(111) 147.231
(210) M 95 01821
(180) 2005.06.20

(111) 147.310
(210) M 95 02097
(180) 2005.07.25

(111) 147.232
(210) M 95 01824
(180) 2005.06.20

(111) 147.312
(210) M 95 02091
(180) 2005.07.25

(111) 147.236
(210) M 95 01831
(180) 2005.06.20

(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) 147.526
(210) M 95 02121
(180) 2005.07.27

(111) 147.381
(210) M 95 02025
(180) 2005.07.17

(111) 147.558
(210) M 95 01908
(180) 2005.06.29

(111) 147.390
(210) M 95 02086
(180) 2005.07.25

(111) 147.559
(210) M 95 01912
(180) 2005.06.29

(111) 147.392
(210) M 95 02118
(180) 2005.07.27

(111) 147.560
(210) M 95 01913
(180) 2005.06.29

(111) 147.393
(210) M 95 02041
(180) 2005.07.19

(111) 147.564
(210) M 95 02128
(180) 2005.07.27

(111) 147.396
(210) M 95 02045
(180) 2005.07.20

(111) 147.568
(210) M 95 02137
(180) 2005.07.28

(111) 147.397
(210) M 95 02064
(180) 2005.07.21

(111) 147.576
(210) M 95 02120
(180) 2005.07.27

(111) 147.398
(210) M 95 02079
(180) 2005.07.24

(111) 147.615
(210) M 95 01952
(180) 2005.07.06

(111) 147.416
(210) M 95 01726
(180) 2005.06.14

(111) 147.655
(210) M 95 01583
(180) 2005.06.01

(111) 147.417
(210) M 95 01922
(180) 2005.07.03

(111) 147.662
(210) M 95 01898
(180) 2005.06.29

(111) 147.418
(210) M 95 01932
(180) 2005.07.04

(111) 147.811
(210) M 95 01950
(180) 2005.07.05

(111) 147.455
(210) M 95 01808
(180) 2005.06.20

(111) 147.878
(210) M 95 02119
(180) 2005.07.27

(111) 147.456
(210) M 95 01811
(180) 2005.06.20

(111) 147.881
(210) M 95 01983
(180) 2005.07.11

(111) 147.481
(210) M 95 01631
(180) 2005.06.06

(111) 147.885
(210) M 95 01972
(180) 2005.07.10

(111) 147.482
(210) M 95 01665
(180) 2005.06.07

(111) 147.888
(210) M 95 01980
(180) 2005.07.10
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 147.992
(210) M 95 02053
(180) 2005.07.20

(111) 148.699
(210) M 95 01718
(180) 2005.06.13

(111) 147.994
(210) M 95 02116
(180) 2005.07.27

(111) 148.784
(210) M 95 01954
(180) 2005.07.06

(111) 148.007
(210) M 95 02111
(180) 2005.07.26

(111) 148.792
(210) M 95 01918
(180) 2005.06.30

(111) 148.011
(210) M 95 01651
(180) 2005.06.07

(111) 148.975
(210) M 95 01923
(180) 2005.07.03

(111) 148.012
(210) M 95 01676
(180) 2005.06.08

(111) 149.045
(210) M 95 01697
(180) 2005.06.12

(111) 148.013
(210) M 95 01716
(180) 2005.06.13

(111) 150.111
(210) M 95 01977
(180) 2005.07.10

(111) 148.061
(210) M 95 01984
(180) 2005.07.11

(111) 150.142
(210) M 95 01968
(180) 2005.07.07

(111) 148.297
(210) M 95 01890
(180) 2005.06.27

(111) 150.179
(210) M 95 01945
(180) 2005.07.05

(111) 148.306
(210) M 95 01815
(180) 2005.06.20

(111) 150.181
(210) M 95 02107
(180) 2005.07.26

(111) 148.308
(210) M 95 01770
(180) 2005.06.16

(111) 150.182
(210) M 95 01774
(180) 2005.06.16

(111) 148.310
(210) M 95 01813
(180) 2005.06.20

(111) 150.191
(210) M 95 02058
(180) 2005.07.21

(111) 148.424
(210) M 95 02083
(180) 2005.07.25

(111) 150.305
(210) M 95 01715
(180) 2005.06.13

(111) 148.517
(210) M 95 01744
(180) 2005.06.15

(111) 150.344
(210) M 95 01711
(180) 2005.06.13

(111) 148.561
(210) M 95 01981
(180) 2005.07.11

(111) 150.704
(210) M 95 02105
(180) 2005.07.26

(111) 148.608
(210) M 95 01730
(180) 2005.06.14

(111) 150.705
(210) M 95 02136
(180) 2005.07.28
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 150.717
(210) M 95 01944
(180) 2005.07.05

(111) 152.606
(210) M 95 01621
(180) 2005.06.02

(111) 152.068
(210) M 95 01873
(180) 2005.06.26

(111) 152.607
(210) M 95 01619
(180) 2005.06.02

(111) 152.206
(210) M 95 02043
(180) 2005.07.20

(111) 152.608
(210) M 95 01617
(180) 2005.06.02

(111) 152.450
(210) M 95 01875
(180) 2005.06.26

(111) 152.609
(210) M 95 01616
(180) 2005.06.02

(111) 152.552
(210) M 95 01740
(180) 2005.06.15

(111) 152.610
(210) M 95 01612
(180) 2005.06.02

(111) 152.553
(210) M 95 01741
(180) 2005.06.15

(111) 152.611
(210) M 95 01611
(180) 2005.06.02

(111) 152.554
(210) M 95 01746
(180) 2005.06.15

(111) 152.612
(210) M 95 01607
(180) 2005.06.02

(111) 152.555
(210) M 95 01748
(180) 2005.06.15

(111) 152.613
(210) M 95 01605
(180) 2005.06.02

(111) 152.556
(210) M 95 01750
(180) 2005.06.15

(111) 152.728
(210) M 95 01749
(180) 2005.06.15

(111) 152.570
(210) M 95 01602
(180) 2005.06.02

(111) 152.744
(210) M 95 01600
(180) 2005.06.02

(111) 152.578
(210) M 95 01597
(180) 2005.06.02

(111) 152.854
(210) M 95 01924
(180) 2005.07.03

(111) 152.581
(210) M 95 01596
(180) 2005.06.02

(111) 152.966
(210) M 95 01598
(180) 2005.06.02

(111) 152.584
(210) M 95 01595
(180) 2005.06.02

(111) 153.150
(210) M 95 01629
(180) 2005.06.02

(111) 152.604
(210) M 95 01626
(180) 2005.06.02

(111) 153.151
(210) M 95 01674
(180) 2005.06.08

(111) 152.605
(210) M 95 01620
(180) 2005.06.02

(111) 153.152
(210) M 95 01675
(180) 2005.06.08
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 153.227
(210) M 95 02063
(180) 2005.07.21

(111) 155.477
(210) M 95 01958
(180) 2005.07.06

(111) 153.537
(210) M 95 01579
(180) 2005.06.01

(111) 155.514
(210) M 95 01979
(180) 2005.07.10

(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) 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.

(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

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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Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása

(111) 117.792
(732) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 119.223
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 117.911
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(111) 121.764
(732) Ashland Inc., Ashland, Kentucky (US)

(111) 118.105
(732) Turmac Tobacco Company B.V., Amsterdam (NL)

(111) 125.373
(732) KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft., Miskolc (HU)

(111) 118.163
(732) Warner-Lambert Company LLC, Wilmington,
Delaware állam (US)

(111) 125.377
(111) 125.383
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

(111) 118.172
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 118.174
(732) Chivas Brothers (Europe) Limited, Renfrewshire, Skócia (GB)

125.652
125.653
125.654
125.655
Veszprémtej Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,
Veszprém (HU)

(111) 118.178
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 125.819
(732) MIKASA LICENSING, INC., (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Carson City, Nevada (US)

(111) 118.264
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 125.836
(111) 125.837
(732) Pitney Bowes Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Stamford, Connecticut (US)

(111) 118.326
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 125.849
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokió (JP)

(111) 118.408
(732) Farrel Corporation, Ansonia, Connecticut (US)
(111) 118.458
(111) 118.459
(732) YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, Sizuoka-ken (JP)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 118.509
(732) Dana Corporation, (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,
Ohio (US)

(111) 125.975
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)

(111) 118.595
(732) Binney & Smith Inc., New York, New York (US)

(111) 125.992
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 118.604
(732) Dana Corporation (Virginia államban bejegyzett cég), Toledo,
Ohio (US)

(111) 126.009
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 118.663
(732) Pentel Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)
(111) 118.713
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

125.858
125.865
125.866
The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 126.101
(732) MITSUI CHEMICALS, INC., Tokyo (JP)
(111) 139.948
(732) CANDELA Világítástechnikai és Elektronikai Kft.,
Budapest (HU)

M433

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 142.148
(732) KAWETRA Villamoscikkgyártó és Kereskedelmi Kft.,
Kaposvár (HU)

(111) 146.537
(732) UNITERS S.p.A., Montecchio Maggiore [Vicenza] (IT)
(111) 146.970
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(111) 143.697
(732) Hirschberg Attila, Dunakeszi (HU)

(111) 147.642
(732) Szentkirály Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft.,
Szabadszentkirály (HU)

(111) 145.441
(732) BorsodChem Rt., Kazincbarcika (HU)

(111) 147.906
(732) Bertelsmann Music Group, Inc., New York, New York (US)

(111) 145.753
(732) MÜKISZOLG Mûanyagipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,
Dunakeszi (HU)

(111) 148.196
(732) Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 148.256
(732) MEDICINA Könyvkiadó Rt., Budapest (HU)

(111) 146.046
(732) KORZET KFT, Budapest (HU)

(111) 148.291
(732) Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet, 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) 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) 146.173
(732) Richard Bittner AG, Wien (AT)

(111) 148.599
(732) MARKETINFO Mûszaki és Befektetési Tanácsadó Társaság,
Salgótarján (HU)

(111) 146.366
(732) PRENOR Kertészeti és Parképítõ Kft, Szombathely (HU)

(111) 148.682
(732) HESZTIA Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft., Üröm (HU)

(111) 146.379
(732) FOREST Papírkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Lábatlan (HU)

(111) 148.700
(732) InBev S.A., Brussels (BE)

(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) 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) 146.403
(732) Cutter & Buck Inc., Seattle, Washington (US)

(111) 148.961
(732) Sulaiman Al Abdul Karim & Bros Co. W.L.L., Safat (KW)

(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) 149.034
(732) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)
(111) 149.059
(732) BP p.l.c., London (GB)
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 149.082
(732) HMV (IP) Limited, Maidenhead (GB)

(111) 149.682
(732) Visa International Service Association, Foster City,
Kalifornia (US)

(111) 149.103
(111) 149.104
(111) 149.106
(111) 149.109
(732) HOFER KG, Sattledt (AT)

(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) 149.118
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
(111) 149.135
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

(111) 149.814
(732) Curtis Fine Papers Ltd., (Brit törvények szerint mûködõ cég),
Fife, Scotland (GB)

(111) 149.198
(732) LRC Products Limited, Broxbourne, Hertfordshire (GB)

(111) 149.912
(732) Tamtron Oy, Tampere (FI)

(111) 149.202
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 149.941
(732) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 149.211
(732) Goya Foods, Inc., Secaucus, New Jersey (US)

(111) 149.947
(732) JTB Corp., Tokyo (JP)

(111) 149.232
(732) Ziegler Péter, Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(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)

149.971
149.972
149.973
149.974
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)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

149.999
150.000
150.001
150.002
150.004
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) 149.595
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 150.196
(732) HMV (IP) Limited, Maidenhead (GB)

(111) 149.679
(732) Alps Electric Co., Ltd., Tokió (JP)

(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) 152.805
(732) Owens Corning, Toledo, Ohio (US)

(111) 150.309
(732) MORTON’S Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 152.938
(732) Johnson Polymer, LLC (Wisconsin állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Sturtevant, Wisconsin (US)

(111) 150.327
(732) Ocean Spray Cranberries, Inc., (Delaware államban bejegyzett
cég), Lakeville-Middleboro, Massachusetts (US)

(111) 153.253
(732) ART’Z MODELL Ajándéktárgy és Divatáru Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 150.499
(732) Eaton Electric Limited, Worsley, Manchester (GB)

(111) 153.394
(732) The Quaker Oats Company (New Jersey állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Chicago, Illinois (US)

(111) 150.516
(732) TWIN LABORATORIES INC. (Utah állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Ronkonkoma, New York (US)

(111) 153.397
(732) HÍRLAP PRESS Kft., Dunaújváros (HU)

(111) 150.556
(732) Tikkurila Coatings Oy, Vantaa (FI)

(111) 153.435
(732) Eaton Power Quality Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 151.554
(732) OLD NAVY (ITM) INC., San Bruno, California (US)

(111) 154.667
(732) PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, Kirkel (DE)

(111) 151.746
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas (US)

(111) 155.380
(732) COMPU-CONSULT Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 151.750
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 155.510
(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Benton Harbor, Michigan (US)

(111) 151.872
(732) JTB Corp., Tokyo (JP)

(111) 155.511
(732) AAF-McQuay Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 152.040
(111) 152.041
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 155.649
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 152.078
(732) Bausch & Lomb Incorporated (New York államban bejegyzett
cég), Rochester, New York (US)

(111) 156.068
(732) DVD Format/Logo Licensing Corporation, Tokyo (JP)

(111) 152.235
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111) 157.001
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 152.383
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.728
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett
cég), Midland, Michigan (US)

(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) 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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Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények

(111) 134.314
(111) 134.315
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

Jogutódlás
(111) 117.486
(732) LUXOTTICA S.r.l., Agordo (Belluno) (IT)

(111) 135.228
(732) MARMOT MOUNTAIN, LLC, Santa Rosa,California (US)

(111) 117.802
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 137.953
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 119.300
(732) ZERTUS Marken GmbH, Hamburg (DE)

(111) 139.136
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,
Ohio állam (US)

(111) 126.423
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 139.416
(732) Lapp Insulators LLC, Leroy, New York (US)

(111) 126.731
(111) 126.732
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 140.048
(732) Jamo International ApS, Glyngore, Roslev (DK)

(111) 127.999
(111) 129.625
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(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) 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) 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) 133.123
(732) Taylor Made Golf Company, Inc., Carlsbad, California (US)

(111) 145.151
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (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) 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) 152.014
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg,
Ohio állam (US)

(111) 146.400
(732) LUXOTTICA S.r.l., Agordo (Belluno) (IT)

(111) 152.355
(732) DS Smith Packaging Limited, London (GB)

(111) 147.469
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 152.393
(111) 153.248
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 147.906
(732) Bertelsmann Music Group, Inc., New York, New York (US)

(111) 153.253
(732) ART’Z MODELL Ajándéktárgy és Divatáru Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 148.160
(732) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 153.777
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(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) 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) 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) 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) 150.556
(732) Tikkurila Coatings Oy, Vantaa (FI)

(111) 159.489
(111) 159.713
(732) MICHAEL HILL & CO. Ltd., Larnaca, Ciprus (CY)

(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)
(111)
(111)
(732)

159.873
159.874
159.876
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) 169.418
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.378
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 169.459
(732) Egressy Lajos, Budaörs (HU); HGS Reklám Marketing
és Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)

(111) 161.945
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 169.623
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 161.988
(732) Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ
vállalat), Tokyo (JP)

(111) 169.708
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 162.229
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(111) 170.368
(111) 170.369
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi
Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 162.644
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 170.667
(732) Citigroup Inc., New York, New York (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) 170.787
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi
Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(111) 171.819
(732) DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)

(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)
(111)
(111)
(111)
(732)

173.017
173.019
173.020
173.042
DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)

(111) 173.361
(732) Palm Trademark Holding Company, LLC (Delaware államban
bejegyzett cég), Sunnyvale, California (US)

(111) 164.608
(732) KARAMRLL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 173.461
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 164.621
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 173.918
(732) Yum! Restaurants International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

(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) 172.747
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(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) 168.574
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 175.910
(111) 176.330
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 168.656
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)

(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) 181.798
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 176.497
(732) ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi
Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 181.876
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited (Svájc
törvényei szerint mûködõ vállalat), Zug (CH)

(111) 176.778
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 182.535
(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) 183.378
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 177.710
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 183.794
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
A rovat 147 db közlést tartalmaz.

(111) 177.825
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

Képviseleti megbízás

(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) 118.264
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

118.458
118.459
YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, Sizuoka-ken (JP)
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) 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) 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)
(111)
(111)
(111)
(732)

125.652
125.653
125.654
125.655
Veszprémtej Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,
Veszprém (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

M440

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzeti vegyes védjegyközlemények
(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)
(111)
(732)
(740)

(111) 125.862
(732) Triumph International AG., München (DE)
(740) Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.239
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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) 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) 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) 150.953
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi 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) 151.022
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.537
(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(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) 146.068
(732) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford,
Essex (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 153.397
(732) HÍRLAP PRESS Kft., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Molnár Emõke ügyvéd, Székesfehérvár

(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

149.202
149.210
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(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) 146.068
(732) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED, Chelmsford,
Essex (GB)
(111) 147.518
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(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

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 148.436
(732) KissFeri és társai Fejlesztési Kft., Budapest (HU)

A rovat 49 db közlést tartalmaz.

(111) 149.063
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)

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) 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) 121.836
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)

(111) 150.747
(111) 150.748
(732) BENDER Co. TRADING Ipari és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(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)

147.634
148.433
148.434
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (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) 139.216
(111) 140.023
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)

(111) 155.685
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 143.537
(111) 145.949
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(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) 130.877
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 133.293
(111) 136.641
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 166.273
(732) Heti Világgazdaság Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 138.900
(732) Pomikál Attila, Kõszeg (HU)

(111) 167.078
(732) C-Net Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szombathely (HU)

(111) 139.064
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 170.912
(111) 170.913
(111) 172.353
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)

(111) 140.048
(732) Jamo International ApS, Glyngore,Roslev (DK)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 179.169
(732) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (HU)
A rovat 47 db közlést tartalmaz.

(111) 145.074
(732) MONOLIT INTERNACIONAL Ipari és Kereskedelmi Kft.,
Gyõr (HU)

Név-, illetve címváltozás
(111) 118.105
(732) Turmac Tobacco Company B.V., Amsterdam (NL)

(111) 145.753
(732) MÜKISZOLG Mûanyagipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,
Dunakeszi (HU)

(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)

140.072
141.187
141.823
141.824
143.537
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (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) 128.846
(732) Friesland Hungária zRt. 2/3%, Debrecen (HU);
Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3%, Levallois-Perret (FR)

(111) 147.634
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 130.350
(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) 152.383
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.389
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 148.296
(732) Vitakraft Aqua-Food Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.649
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 148.433
(111) 148.434
(111) 148.446
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 155.685
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,
Delaware (US)

(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) 157.956
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)
(111) 158.412
(732) Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 148.741
(732) NIDEC CORPORATION, Kyoto (JP)

(111) 159.144
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 148.845
(732) BP STATION Kft., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 149.034
(732) Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)
(111) 149.135
(732) Nobel Cigars ApS, Hojbjerg (DK)

160.033
160.055
160.136
160.138
160.679
Friesland Hungária zRt., Debrecen (HU)

(111) 160.717
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 149.202
(111) 149.210
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 162.108
(732) J.C. Penney Corporation, Inc., Plano, Texas (US)

(111) 149.595
(111) 149.984
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

(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) 156.528
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

162.215
163.002
163.003
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) 152.040
(111) 152.041
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 152.154
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 165.923
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 152.235
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Rt., Budapest (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)
(111)
(111)
(111)
(732)

177.551
178.647
178.859
179.081
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 180.040
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)
(111) 180.327
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

180.374
180.375
180.376
181.006
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 181.115
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(111) 181.467
(732) Annco, Inc., Milford, Connecticut (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

181.920
181.921
183.399
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

A rovat 130 db közlést tartalmaz.
Használati szerzõdés
(111)
(111)
(732)
(740)

159.489
159.713
MICHAEL HILL & CO. Ltd., Larnaca, Ciprus (CY)
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 02658 ügyszámú, HHP védjegy árujegyzéke a következõ:
(511) 9
Adatok és információk bevitelére, fogadására, létrehozására, feldolgozására, visszakeresésére, megjelenítésére, tárolására,
közlésére, cseréjére, nyomtatására, ábrázolására és továbbítására
szolgáló készülékek, eszközök, számítógépprogramok és adatbázisok, beleértve, de nem kizárólag számítógépek, így munkaállomások, mini számítógépek, hordozható számítógépek, személyi
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számítógépek, notebookok, tenyérgépek és határidõnaplók, valamint számológépek; számítógép-perifériák, elsõsorban nyomtatók, rajzgépek, analóg és digitális adatok bevitelére és kimentésére szolgáló eszközök, megjelenítõ egységek, terminálok, tárolóeszközök, billentyûzetek, grafikus táblák, számítógépegerek és
egyéb, kézi adatbevitelre szolgáló eszközök, mágneses, elektromos, elektronikus és optikai adattároló berendezések, így lemezés szalagmeghajtók és memóriák, faxberendezések, szkennerek,
videoberendezések, diktafonok, papírválogató gépek, másológépek, hangberendezések, modemek, mikrofonok, digitális televíziókészülékek és kamerák; számítógép-hálózati berendezések, a
számítógépek közötti adatcseréhez és adattovábbításhoz, valamint a hálózatok mûködtetéséhez és vezérléséhez szükséges berendezések; hírközlõ és távközlõ berendezések, így vezetékes és
vezeték nélküli telefonok és modemek; eszközök hírközlõ és távközlõ berendezésekkel történõ kommunikációhoz, ezek üzemeltetéséhez és vezérléséhez; biztonsági és ellenõrzõ berendezések
és készülékek számítógépekhez, számítógép-hálózatokhoz és
távközlõ berendezésekhez; hozzáférést vezérlõ berendezések és
eszközök számlázási és könyvelési szolgáltatások üzemeltetéséhez, így számítógépes, hálózati és távközlési szolgáltatások; berendezések adathordozók írásához és leolvasásához elsõsorban
mágneses és elektronikus hitel- és adóskártyákhoz; vonalkód-leolvasó, -szkennelõ és -nyomtató készülékek; számítógépprogramok és adatbázisok az elõbbiekben felsorolt berendezésekhez és
készülékekhez, valamint ezek vezérléséhez, fõleg operációs rendszerek és szoftvereszközök számítógépek üzemeltetéséhez, vezérlõprogramok, így hálózati vezérlõprogramok, kezelõprogramok, adatok kódolásához és dekódolásához való programok, felhasználói programok, szoftvermeghajtók, szoftvereszközök és
adatbázisok, így programok számítógéppel segített tervezéshez,
szövegszerkesztõ programok, gépészmérnöki és villamosmérnöki programok, termékek adatkezeléséhez és munkafolyamatokhoz való programok, szervezéshez, tervezéshez, diagnosztikához,
elemzéshez és optimalizáláshoz, stílustervezéshez, látványmegjelenítéshez, szimulációhoz, eszközök meghajtásához, vagy gyártáshoz, nyomtató meghajtókhoz, grafikus nyelvekhez és jegyzõkönyvekhez, szövegek, fényképek és üzleti grafikonok színbeállításához való szoftverek, valamint az elõbbiekben felsorolt számítógépprogramok végrehajtásához, illetve tárolásához való esz-

közök, elsõsorban mágnes/elektronikus-/optikai lemezek és kártyák, adatbázisok; tudományos, elektromos, elektronikus, optikai, optoelektronikus, jelzõ, erõsítõ, kapcsoló, észlelõ, mérõ és
teszt berendezések, eszközök, hálózatok és számítógépprogramok mechanikai, hang, hõoptikai, optoelektronikus, elektromos,
elektronikus és egyéb fizikai tulajdonságok, jellemzõk és események regisztrálására, mérésére, figyelésére, átalakítására, megjelenítésére, rögzítésére, felerõsítésére, kapcsolására, észlelésére,
elemzésére és értékelésére, beleértve, de nem kizárólag analóg és
digitális jelgenerátorok és analizátorok, így egyenáram, váltóáram, rádiófrekvencia, mikrohullám; optikai jelforrások, beleértve lézer- és fénykibocsátó diódák, optikai jelvevõk és optikai szálas erõsítõk; lézer jelforrások, színképelemzõk, logikai analizátorok, oszcilloszkópok, eltérítõjel-oszcillátorok, hálózatelemzõk,
hullámforma analizátorok, elektronikus számlálók, távközlési
tesztberendezések, száloptikai komponensek, félvezetõ eszközök, automata tesztberendezések, elsõsorban integrált áramkörök, nyomtatott áramkörök és táblák; fényhullám tesztberendezések, áramellátó berendezések, mikrohullám-frekvenciamérõk,
frekvencia- és idõetalonok, impedanciamérõ berendezések; feszültségmérõk, árammérõk és teljesítménymérõk; rezgésátalakítók; adatgyûjtõ rendszerek; hitelesített mértékek; erõsítõk; teszt
szondák; digitális leképezõ készülékek, eszközök, számítógépprogramok és adatbázisok, elsõsorban digitális kamerák, színes
másolók, fénymásolók, videonyomtatók és faxberendezések;
elektronikus és optoelektronikus félvezetõ komponensek, így
mikroprocesszorok, memóriák, fénykibocsátó és fénykeresõ eszközök; komponensek számítógépekhez, vegyi elemzés, mikrohullám technológia, fényterelõ technológia, szondák, elektronikus és orvosi mérések és megfigyelés céljaira; kép- és hangfelvételek; 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, betûkészlet-kártyák, papírtároló tálcák, nyomtatófejek, kábelek, csatlakozók, papírválogatók, színárnyalat-hordozók, képhordozók, egyéb
hordozók.
A rovat 1 db közlést tartalmaz
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

(111) 459.112
(541) RAXIL
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 818.309
(541) WESTSIDE
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 486.499
(541) BALNEUM-HERMAL
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 862.825
(546)

(111) 765.728
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 658.301
(541) VitaLIFE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 856.959
(541) extol balletto
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 734.315
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.849
(541) be 4ty+
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.868
(541) ALFA 158
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.122
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 817.165
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.126
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 817.417
(541) TAMARA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.145
(541) ECOMODULES
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
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(111) 863.191
(546)

(111) 863.672
(541) PRIOGENIZER
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.673
(541) VAN DER BEESTEN
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.196
(541) KENZOAMOUR
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.725
(541) cancy ice
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.294
(546)

(111) 863.740
(541) OPTOLITH
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.785
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.298
(541) ALTE ROCCHE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

BIANCHE

(111) 863.377
(546)

(111) 863.855
(541) BAUMAX
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.413
(541) CHARMY
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.910
(546)

L’ECCELLENZA DEL PARTY

(111) 863.464
(541) SATINIUM
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.638
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.819
(541) UniStrip
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.951
(541) BARIATRICEDGE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.282
(541) AMBACTUS
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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(111) 863.784
(546)

(111) 818.299
(541) ROMEO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 861.852
(541) T-Mobile DataConnect
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

Exclusiv

(111) 861.915
(541) SADPAL
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 821.296
(541) BELMONT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 821.337
(541) OMBIA MED
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 827.317
(541) l~tur
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.940
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 731.037
(541) KORNGOLD
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 488.473
(541) MARKSTRAT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.297
(546)

(111) 533.428
(541) WESPER
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.370
(541) BABY JANE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 730.719
(541) REGENT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 731.354
(541) REGGANO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.395
(546)

(111) 738.365
(541) OSANA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 817.159
(541) PATRICK
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 817.160
(541) PATRICK
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.393
(541) BIRT
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

O~CONNOR

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.428
(546)

O~CONNER

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.463
(546)

(111) 863.634
(541) FEROQUENCH
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.651
(541) FORMIL
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.471
(541) E. Ahrent
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.545
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.571
(541) DELAMOR
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.599
(541) VIA MEN
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.665
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.671
(541) PRIOCLIP
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.698
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.727
(546)

(111) 863.614
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.619
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.732
(541) ICHIGEKI
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.733
(546)

(111) 863.933
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.796
(541) CALAMITY
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.864
(546)

(111) 863.957
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.977
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.878
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.898
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.904
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.921
(541) BUER
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 730.442
(541) RUFUS
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 730.445
(541) SOFTI
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 733.966
(541) SOLO
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 735.323
(541) GOLDLAND
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 738.364
(541) GARTENKRONE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

W147

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 757.941
(546)

(111) 839.796
(541) GOLDÄHREN
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 848.812
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 794.010
(541) denini
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 817.416
(541) STREAMLINE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 818.295
(541) SPEED
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 850.030
(546)

CONCEPT

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.741
(546)

(111) 819.429
(541) ROMANO
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 830.271
(541) D~AIR
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 836.349
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.742
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 836.762
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.745
(546)

(111) 861.823
(541) SINUS
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.824
(541) PAPER MANAGEMENT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.753
(541) EXPRESS
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.759
(541) PROVI
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.768
(541) KERALIS
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.786
(546)

(111) 861.825
(541) SOLOTEC
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.831
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.832
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.833
(541) EASY CHIC
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.796
(541) TRUE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.834
(541) ALFA 169
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.798
(546)

(111) 861.835
(541) ALFA 159
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.808
(541) ESCORT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.822
(541) PAPER MANAGEMENT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.844
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.849
(541) T-Mobile BusinessRelax
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.850
(541) T-Mobile Relax
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

Clever

Clever

(111) 861.889
(541) LOVELY SARAH
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.903
(541) RED KING
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.854
(541) T-Com Netphone
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.904
(541) MILTON
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.856
(546)

(111) 861.910
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.939
(546)

(111) 861.860
(541) SAN LUIS
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.870
(541) The Edison
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

Consulting Group

(111) 412.969
(546)

(111) 861.871
(546)
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.876
(541) PACIFIC PARADISE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.881
(541) CAPTURE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

TOTALE

(111) 861.888
(541) OSCAR WASH+CARE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 462.012
(541) LOCACNYL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 526.789
(541) ATIX
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 539.918
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
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JESSICA PARKER

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 641.132
(546)

(111) 821.025
(541) OLIVIA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 821.294
(541) BELLASAN
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 731.435
(541) TEVION
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 836.055
(546)

(111) 731.556
(541) TUKAN
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 731.766
(541) TROPICAL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 735.318
(541) ZIMBA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 736.199
(541) DENTOFIX
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 745.710
(546)

GARDEN

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 843.477
(541) DEL MAR
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 845.847
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 846.397
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.480
(546)

(111) 818.297
(541) TEMPO
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 819.448
(541) TIZIO
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.481
(546)

(111) 862.546
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.489
(541) ALANA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.493
(546)

(111) 862.548
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.550
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.551
(546)

(111) 862.502
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.521
(541) BAYSTABIL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.545
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.559
(541) ALPENFEIN
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.573
(541) NDAJ
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.575
(546)

(111) 862.627
(541) ZA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.634
(541) EcoBloc
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.637
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.577
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.646
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.582
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.612
(541) POULCOX
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.652
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.677
(546)

(111) 862.621
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W153

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.704
(546)

(111) 862.725
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.705
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.733
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.743
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.710
(541) CETAVLEX
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.713
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.747
(541) St. Hippolyt
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.750
(541) ALTRO TRANSFLOR
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.754
(546)

(111) 862.718
(541) MACANTHY
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.721
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.763
(541) SARGONA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W154

ZIRAM

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.783
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.815
(541) ProBloc
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.860
(546)

(111) 862.787
(541) MATRIGAST
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.788
(541) SALISSEL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.789
(541) TEAM ELITE
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.801
(546)

(111) 861.946
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.802
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.809
(541) PLASTIMA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.811
(541) VFM
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.952
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.963
(541) ESCADA EDITION
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.967
(541) WORKBOOT

DURABILITY. ATHLETIC
SHOE COMFORT.

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.971
(546)

(111) 862.035
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.973
(541) T-Online Vision
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.974
(541) T-Online Shop
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 861.977
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.045
(541) TEMPO AQUA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.052
(541) BENINO
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.056
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.980
(546)

(111) 862.060
(541) Curtis & Patridge
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.069
(546)

(111) 861.989
(541) TOUROPA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 861.999
(541) BLACKSPOT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.073
(546)

(111) 862.001
(541) QUINTUPEL
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.009
(541) VENTURE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

BROS.

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

W156

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.102
(546)

(111) 862.163
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.115
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.166
(541) CLOBELUX
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.116
(541) THE VISION
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.128
(541) VEINO-STIM
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.137
(546)

CARE INSTITUTE

(111) 862.167
(541) Minou
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.173
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.175
(541) Vita Frucht
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.156
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.161
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.188
(541) FRESHONA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.189
(541) TEMPARA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.194
(541) T-Systems Enterprise
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

Services

(111) 862.195
(541) T-Laboratories
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.197
(541) T-Systems Business
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

W157

Services

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.201
(541) T-Portal
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.251
(541) Momo
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.206
(541) T-Online Business
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.258
(541) VISUELO
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.209
(546)

(111) 862.259
(541) AX75
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.271
(541) ORGANIKA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.278
(546)

(111) 862.213
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.214
(541) NEURO-DHA
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.218
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.321
(541) CROQ~PLAT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.335
(541) Cayman
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.342
(546)

(111) 862.221
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.357
(541) GEOLINO
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

W158

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.369
(541) PLANOLITH
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.398
(546)

(111) 862.370
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.379
(541) CX75
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.386
(541) ESSENCE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.390
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.399
(541) XIBIT
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.408
(541) Golden Tower
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.437
(541) CHARM AND
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

MORE

(111) 862.442
(541) Bayerntaler
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.452
(541) EFSI
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 862.467
(546)

(111) 862.396
(541) PINK PARADISE
(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 862.397
(546)

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005
(111) 849.446
(541) CENT~S JEAN
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.13.
(450) GAZ 39/2005

(111) 852.958
(541) MINOS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W159

WEAR C.J.W.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 853.352
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 853.754
(541) HOFER
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 854.541
(541) SUNNY HILLS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 854.833
(541) LABIOTIC
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.611
(541) StarBANK
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.612
(541) eNetBANK
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.613
(546)

(111) 860.621
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.626
(541) GRAND CUVÉE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.632
(546)
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.646
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.660
(541) FIL D~AMOUR
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.664
(541) DIANE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.670
(541) THALASSA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 860.672
(546)

(111) 860.620
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W160

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 860.675
(546)

(111) 860.710
(541) DYNAMICO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.712
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.682
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.737
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.697
(541) Impuls
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.700
(546)

(111) 860.738
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.770
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.705
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.771
(541) HUYU
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W161

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 860.786
(541) Mt. Everest
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.787
(541) BRAUNEMON
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.788
(541) DIEMON
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.789
(546)

(111) 860.819
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.821
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.833
(541) SOLVAY SOLEXIS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.837
(541) XPLORE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.838
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.797
(541) F 400
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.871
(541) PROFIVI
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.873
(546)

(111) 860.799
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.808
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.874
(541) ODYSEUS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.882
(541) DRIV
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W162

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 860.891
(541) MAXAMAID
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 860.950
(546)

(111) 860.905
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.955
(541) GreenFeeling
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.962
(541) MonoQuick
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.917
(541) M75
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.923
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.944
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.947
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 860.971
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 860.995
(541) COLGATE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

MAX FRESH

(111) 861.003
(541) COM.SULT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.005
(541) ecosedum
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.006
(541) ecogreen
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.018
(541) NOAX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.025
(541) Filou
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W163

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.026
(546)

(111) 861.079
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.081
(541) MARVEL
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.036
(541) OIKOS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.038
(541) IN PROPERTY
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

WE TRUST

(111) 861.039
(541) DOLLAR UNIVERSE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.066
(546)

(111) 861.090
(541) SANTA LUCA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.115
(541) Schindler IX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 862.861
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.067
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 861.073
(546)

(111) 862.865
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.075
(541) GRAZIA ACCESSORI
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.077
(541) CLOVERLEAF
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W164

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.869
(541) CITRON SPAZZ
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.885
(541) MEDSTREAM
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.886
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.887
(541) o.b. PROCOMFORT
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.891
(546)

(111) 862.908
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.913
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.914
(541) Piccy
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.921
(541) Eurobiopharm
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.925
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.894
(541) Lilly-Chips
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.926
(546)

(111) 862.902
(541) OXODIL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.934
(546)

(111) 862.903
(541) FLIXODIL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.904
(541) SEREDIL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W165

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 862.937
(541) mp3
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.998
(546)

(111) 862.938
(546)
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.941
(541) Taverniti So
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.999
(546)

Jeans
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 862.943
(546)

(111) 863.006
(541) VSCT
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.948
(541) Task Handler
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.957
(546)

(111) 862.986
(541) Quilt
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.987
(546)
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.024
(541) TZT
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.025
(541) Multiswing
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 862.978
(541) SYNGENTA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.023
(541) iDRINX
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.039
(546)

SEEDCARE

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.063
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W166

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.089
(541) GEOPOLIS
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.099
(546)

(111) 863.151
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.152
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.114
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.121
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.124
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.159
(541) SONATA
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.183
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.185
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 863.134
(546)

(111) 863.186
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.149
(541) mask
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

W167

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.188
(541) MATADOR
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

EROTICCA

(111) 861.119
(541) SELF DISCOUNT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.194
(541) SNAPFORMS
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 861.136
(541) vittoria
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.197
(546)

(111) 861.145
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.214
(546)

(111) 861.155
(541) VACUPLAST
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.215
(541) VOXTEL
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.226
(546)

(111) 861.156
(541) VACUPAC
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.162
(541) TOPARTROZ
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.177
(541) DOMUSLIFT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.185
(546)

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005
(111) 863.227
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 861.187
(541) GENIOPERL
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.229
(541) AquaJoy
(580) 2005.10.20.
(450) GAZ 40/2005

(111) 861.189
(541) graphtec
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W168

FORTEX

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.193
(546)

(111) 861.234
(541) DIGITEX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.236
(541) GRAZIA CASA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.199
(546)

(111) 861.242
(546)
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.200
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.243
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.201
(541) CSEKES, VILAGI,
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.208
(546)

DRGONEC & PARTNERS

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.249
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.219
(541) HIMPEX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.224
(546)

(111) 861.250
(541) RED BRIDGE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.256
(541) AWASCHACHT
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.263
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W169

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.270
(541) CARTE D~OR
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.321
(541) HYGENTIC
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.278
(541) TURBOAIR
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.332
(541) 7-POOVE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.279
(541) AIRSHOWER
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.283
(541) GYMBAROO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.335
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.339
(546)

(111) 861.284
(541) MACOMASS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.288
(541) CONVEEN
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.340
(541) Regent PowerClic
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.300
(541) CAPEX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.310
(546)

(111) 861.342
(541) DrunkenCockatoo
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.356
(541) ACESKO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.357
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.318
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.359
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W170

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.371
(546)

(111) 861.427
(541) ProConduct
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.428
(541) Osteopal
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.375
(541) CAFEPRESS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.440
(541) Call xxl lokal
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.384
(541) UNIPAL
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.386
(541) HT Alfa
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.397
(546)

(111) 861.451
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.453
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.454
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.400
(541) PARK LANE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.413
(541) KERBEROS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.414
(541) STEMCUP
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.464
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.467
(546)
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

W171

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.479
(541) FINCA LA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

TALLADA

(111) 861.557
(546)

(111) 861.484
(541) Transimage
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.491
(546)

(111) 861.561
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.495
(541) SIWA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.570
(546)

(111) 861.522
(541) BIC PRO +
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.525
(541) YACHT-POOL
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.572
(541) ALPINA SAVOIE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.529
(541) TUCANO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.573
(541) BARSAN
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.536
(541) Kardin
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.583
(546)

(111) 861.549
(541) Gabagamma
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.550
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.591
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.597
(541) Luce e Luna
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 858.947
(541) FLORELIA
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 861.598
(546)

(111) 863.256
(541) We convey
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

quality

(111) 863.257
(546)
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 863.261
(546)

(111) 861.604
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.606
(541) GROMA
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 802.614
(541) MONO CLASSIC
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 829.835
(541) zozole
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.278
(541) FREE7
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.299
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.300
(546)

(111) 834.012
(541) Cotton Writing
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 847.339
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.343
(541) ULTIMATE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

W173

BAIN DOUCHE

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.378
(541) TIEFREE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.447
(546)

(111) 863.394
(546)
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.407
(546)

(111) 863.450
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.451
(541) SELECLINE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.408
(546)

(111) 863.460
(541) LYSOSAFE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.472
(541) BLÜTEZEIT
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.473
(546)

(111) 863.424
(541) Brom Solutions
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.426
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.474
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.427
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.482
(541) FASSINI
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.557
(546)

(111) 863.484
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.568
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.490
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.597
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.540
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.598
(541) MIDLAND
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.605
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.547
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.621
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.548
(541) cactus clone
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.628
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.637
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.640
(541) DECORFLOU
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.782
(541) Schloss Biergarten
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.783
(541) Douce Cuisine
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.786
(546)

(111) 863.650
(541) TACTIL
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.702
(546)
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.795
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.728
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.805
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.751
(541) PICTOWINE
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Weizen

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.854
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.856
(546)

(111) 863.880
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.881
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.885
(546)

(111) 863.857
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.897
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.920
(546)

(111) 863.860
(541) FRUPICA
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.926
(546)

(111) 863.967
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.946
(546)

(111) 863.968
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.952
(541) ROSAL LIP
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.955
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

BALM

(111) 863.969
(541) PROPOUL
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.980
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.956
(541) SHERIFF
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(111) 863.958
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 863.988
(546)

(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 863.996
(546)

(111) 861.624
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(580) 2005.10.27.
(450) GAZ 41/2005
(111) 861.117
(541) HIT STARS
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.613
(546)

(111) 861.633
(541) TEKAFLEX
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.634
(541) TEKADOM
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.635
(541) SiPass
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.664
(541) BAUERNTALER
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.670
(546)

(111) 861.615
(541) ITAL D~ORO
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.616
(546)
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.671
(546)

(111) 861.617
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
(111) 861.690
(546)

(111) 861.709
(541) CofiCofi
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.700
(541) AMUNDSEN
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(111) 861.710
(541) BONLIFE
(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

OMEGA

(111) 861.727
(546)

(111) 861.704
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
(111) 861.735
(546)

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005

(580) 2005.10.06.
(450) GAZ 38/2005
A rovat 562 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítõ lajstromba

A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése
(111) 301.438
(151) 2006.03.25.

(111) 843.154
(151) 2006.03.25.

(111) 546.217
(151) 2006.03.18.

(111) 843.196
(151) 2006.03.25.

(111) 628.740
(151) 2006.03.25.

(111) 843.249
(151) 2006.03.25.

(111) 630.614
(151) 2006.03.25.

(111) 843.281
(151) 2006.03.25.

(111) 619.627
(151) 2006.03.18.

(111) 843.282
(151) 2006.03.25.

(111) 727.442
(151) 2006.03.25.

(111) 843.313
(151) 2006.03.25.

(111) 747.657
(151) 2006.03.18.

(111) 843.356
(151) 2006.03.25.

(111) 780.930
(151) 2006.03.18.

(111) 843.359
(151) 2006.03.25.

(111) 771.979
(151) 2006.03.18.

(111) 843.363
(151) 2006.03.25.

(111) 842.808
(151) 2006.03.25.

(111) 843.369
(151) 2006.03.25.

(111) 842.853
(151) 2006.03.25.

(111) 843.379
(151) 2006.03.25.

(111) 842.872
(151) 2006.03.25.

(111) 843.392
(151) 2006.03.25.

(111) 842.881
(151) 2006.03.25.

(111) 843.429
(151) 2006.03.25.

(111) 842.882
(151) 2006.03.25.

(111) 843.440
(151) 2006.03.25.

(111) 842.904
(151) 2006.03.25.

(111) 843.443
(151) 2006.03.25.

(111) 843.091
(151) 2006.03.25.

(111) 843.469
(151) 2006.03.25.

(111) 843.106
(151) 2006.03.25.

(111) 843.478
(151) 2006.03.25.

(111) 843.143
(151) 2006.03.25.

(111) 843.479
(151) 2006.03.25.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése
(111) 843.490
(151) 2006.03.25.

(111) 842.714
(151) 2006.03.18.

(111) 843.411
(151) 2006.03.25.

(111) 842.768
(151) 2006.03.18.

(111) 843.423
(151) 2006.03.25.

(111) 842.777
(151) 2006.03.18.

(111) 843.533
(151) 2006.03.25.

(111) 842.414
(151) 2006.03.18.

(111) 843.550
(151) 2006.03.25.

(111) 842.415
(151) 2006.03.18.

(111) 843.558
(151) 2006.03.25.

(111) 842.423
(151) 2006.03.18.

(111) 835.067
(151) 2006.03.25.

(111) 842.447
(151) 2006.03.18.

(111) 842.562
(151) 2006.03.18.

(111) 842.451
(151) 2006.03.18.

(111) 842.594
(151) 2006.03.18.

(111) 842.486
(151) 2006.03.18.

(111) 842.342
(151) 2006.03.18.

(111) 842.487
(151) 2006.03.18.

(111) 842.609
(151) 2006.03.18.

(111) 842.496
(151) 2006.03.18.

(111) 842.636
(151) 2006.03.18.

(111) 842.499
(151) 2006.03.18.

(111) 842.671
(151) 2006.03.18.

(111) 842.513
(151) 2006.03.18.

(111) 842.685
(151) 2006.03.18.

(111) 842.518
(151) 2006.03.18.

(111) 842.691
(151) 2006.03.18.

(111) 842.543
(151) 2006.03.18.

(111) 842.703
(151) 2006.03.18.

(111) 842.566
(151) 2006.03.18.

(111) 842.707
(151) 2006.03.18.

(111) 842.583
(151) 2006.03.18.

(111) 842.711
(151) 2006.03.18.

(111) 842.588
(151) 2006.03.18.

(111) 842.393
(151) 2006.03.18.

(111) 842.626
(151) 2006.03.18.

(111) 842.712
(151) 2006.03.18.

(111) 842.632
(151) 2006.03.18.

(111) 842.713
(151) 2006.03.18.

(111) 842.660
(151) 2006.03.18.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése
(111) 842.696
(151) 2006.03.18.

(111) 843.355
(151) 2006.03.25.

(111) 842.748
(151) 2006.03.18.

(111) 843.358
(151) 2006.03.25.

(111) 842.754
(151) 2006.03.18.

(111) 837.348
(151) 2006.03.04.

(111) 842.368
(151) 2006.03.18.

(111) 843.010
(151) 2006.03.25.

(111) 842.817
(151) 2006.03.25.

(111) 843.102
(151) 2006.03.25.

(111) 842.857
(151) 2006.03.25.

(111) 843.164
(151) 2006.03.25.

(111) 837.171
(151) 2006.03.25.

(111) 843.380
(151) 2006.03.25.

(111) 842.980
(151) 2006.03.25.

(111) 843.386
(151) 2006.03.25.

(111) 842.981
(151) 2006.03.25.

(111) 843.448
(151) 2006.03.25.

(111) 842.983
(151) 2006.03.25.

(111) 843.488
(151) 2006.03.25.

(111) 842.985
(151) 2006.03.25.

(111) 842.990
(151) 2006.03.25.

(111) 842.991
(151) 2006.03.25.

(111) 842.993
(151) 2006.03.25.

(111) 842.992
(151) 2006.03.25.

(111) 843.425
(151) 2006.03.25.

(111) 837.284
(151) 2006.03.25.

(111) 843.445
(151) 2006.03.25.

(111) 843.025
(151) 2006.03.25.

(111) 842.967
(151) 2006.03.25.

(111) 843.038
(151) 2006.03.25.

(111) 813.553
(151) 2006.03.04.

(111) 843.040
(151) 2006.03.25.

(111) 835.511
(151) 2006.03.04.

(111) 843.056
(151) 2006.03.25.

(111) 778.420
(151) 2006.03.11.

(111) 837.502
(151) 2006.03.04.

(111) 835.923
(151) 2006.03.11.

(111) 843.092
(151) 2006.03.25.

(111) 842.130
(151) 2006.03.11.

(111) 843.247
(151) 2006.03.25.

(111) 842.398
(151) 2006.03.18.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése
(111) 842.790
(151) 2006.03.25.

(111) 841.625
(151) 2006.03.04.

(111) 843.083
(151) 2006.03.25.

(111) 841.627
(151) 2006.03.04.

(111) 805.802
(151) 2006.03.25.

(111) 841.653
(151) 2006.03.04.

(111) 838.592
(151) 2006.03.04.

(111) 841.670
(151) 2006.03.04.

(111) 841.318
(151) 2006.03.04.

(111) 841.427
(151) 2006.03.04.

(111) 841.325
(151) 2006.03.04.

(111) 841.462
(151) 2006.03.04.

(111) 841.356
(151) 2006.03.04.

(111) 841.491
(151) 2006.03.04.

(111) 841.357
(151) 2006.03.04.

(111) 841.699
(151) 2006.03.04.

(111) 841.383
(151) 2006.03.04.

(111) 841.711
(151) 2006.03.04.

(111) 841.388
(151) 2006.03.04.

(111) 841.715
(151) 2006.03.04.

(111) 841.412
(151) 2006.03.04.

(111) 841.728
(151) 2006.03.04.

(111) 841.417
(151) 2006.03.04.

(111) 841.767
(151) 2006.03.04.

(111) 841.418
(151) 2006.03.04.

(111) 841.773
(151) 2006.03.04.

(111) 841.426
(151) 2006.03.04.

(111) 841.789
(151) 2006.03.04.

(111) 841.481
(151) 2006.03.04.

(111) 841.565
(151) 2006.03.04.

(111) 841.483
(151) 2006.03.04.

(111) 841.725
(151) 2006.03.04.

(111) 841.546
(151) 2006.03.04.

(111) 841.751
(151) 2006.03.04.

(111) 841.259
(151) 2006.03.04.

(111) 841.812
(151) 2006.03.11.

(111) 841.547
(151) 2006.03.04.

(111) 841.847
(151) 2006.03.11.

(111) 841.607
(151) 2006.03.04.

(111) 841.927
(151) 2006.03.11.

(111) 841.624
(151) 2006.03.04.

(111) 841.962
(151) 2006.03.11.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4
A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése
(111) 842.083
(151) 2006.03.11.

(111) 842.796
(151) 2006.03.25.

(111) 842.089
(151) 2006.03.11.

(111) 842.676
(151) 2006.03.18.

(111) 842.095
(151) 2006.03.11.

(111) 842.826
(151) 2006.03.25.

(111) 842.290
(151) 2006.03.11.

(111) 842.888
(151) 2006.03.25.

(111) 752.899
(151) 2006.03.11.

(111) 842.891
(151) 2006.03.25.

(111) 841.258
(151) 2006.03.04.

(111) 842.051
(151) 2006.03.11.

(111) 841.328
(151) 2006.03.04.

(111) 841.855
(151) 2006.03.11.

(111) 841.335
(151) 2006.03.04.

(111) 841.857
(151) 2006.03.11.

(111) 841.337
(151) 2006.03.04.

(111) 842.073
(151) 2006.03.11.

(111) 841.338
(151) 2006.03.04.

(111) 843.506
(151) 2006.03.25.

(111) 841.339
(151) 2006.03.04.

(111) 841.867
(151) 2006.03.11.

(111) 841.340
(151) 2006.03.04.

(111) 841.872
(151) 2006.03.11.

(111) 841.341
(151) 2006.03.04.

(111) 841.880
(151) 2006.03.11.

(111) 841.363
(151) 2006.03.04.

(111) 841.883
(151) 2006.03.11.

(111) 841.385
(151) 2006.03.04.

(111) 842.107
(151) 2006.03.11.

(111) 841.396
(151) 2006.03.04.

(111) 841.909
(151) 2006.03.11.

(111) 841.407
(151) 2006.03.04.

(111) 841.922
(151) 2006.03.11.

(111) 841.408
(151) 2006.03.04.

(111) 841.944
(151) 2006.03.11.

(111) 841.425
(151) 2006.03.04.

(111) 842.268
(151) 2006.03.11.

(111) 842.772
(151) 2006.03.18.

(111) 841.977
(151) 2006.03.11.

(111) 842.795
(151) 2006.03.25.

(111) 841.981
(151) 2006.03.11.
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(111) 841.985
(151) 2006.03.11.

(111) 842.209
(151) 2006.03.11.

(111) 842.031
(151) 2006.03.11.

(111) 842.210
(151) 2006.03.11.

(111) 842.033
(151) 2006.03.11.

(111) 842.217
(151) 2006.03.11.

(111) 842.285
(151) 2006.03.11.

(111) 842.221
(151) 2006.03.11.

(111) 842.062
(151) 2006.03.11.

(111) 842.222
(151) 2006.03.11.

(111) 842.078
(151) 2006.03.11.

(111) 842.227
(151) 2006.03.11.

(111) 842.081
(151) 2006.03.11.

(111) 842.231
(151) 2006.03.11.

(111) 842.322
(151) 2006.03.18.

(111) 842.232
(151) 2006.03.11.

(111) 842.088
(151) 2006.03.11.

(111) 842.243
(151) 2006.03.11.

(111) 842.090
(151) 2006.03.11.

(111) 842.247
(151) 2006.03.11.

(111) 842.091
(151) 2006.03.11.

(111) 842.272
(151) 2006.03.11.

(111) 842.093
(151) 2006.03.11.

(111) 842.274
(151) 2006.03.11.

(111) 842.096
(151) 2006.03.11.

(111) 490.663
(151) 2006.03.04.

(111) 842.100
(151) 2006.03.11.

(111) 802.936
(151) 2006.03.04.

(111) 842.101
(151) 2006.03.11.

(111) 839.713
(151) 2006.03.04.

(111) 842.112
(151) 2006.03.11.

(111) 839.821
(151) 2006.03.11.

(111) 842.171
(151) 2006.03.11.

(111) 841.503
(151) 2006.03.04.

(111) 842.195
(151) 2006.03.11.

(111) 841.522
(151) 2006.03.04.

(111) 842.196
(151) 2006.03.11.

(111) 841.539
(151) 2006.03.04.

(111) 842.204
(151) 2006.03.11.

(111) 841.557
(151) 2006.03.04.

(111) 842.207
(151) 2006.03.11.

(111) 841.572
(151) 2006.03.04.
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(111) 841.573
(151) 2006.03.04.

(111) 842.323
(151) 2006.03.18.

(111) 841.582
(151) 2006.03.04.

(111) 842.353
(151) 2006.03.18.

(111) 841.583
(151) 2006.03.04.

(111) 842.367
(151) 2006.03.18.

(111) 841.598
(151) 2006.03.04.

(111) 841.835
(151) 2006.03.11.

(111) 841.622
(151) 2006.03.04.

(111) 841.945
(151) 2006.03.11.

(111) 841.635
(151) 2006.03.04.

(111) 841.980
(151) 2006.03.11.

(111) 841.667
(151) 2006.03.04.

(111) 842.032
(151) 2006.03.11.

(111) 841.672
(151) 2006.03.04.

(111) 842.034
(151) 2006.03.11.

(111) 841.708
(151) 2006.03.04.

(111) 842.041
(151) 2006.03.11.

(111) 841.710
(151) 2006.03.04.

(111) 842.056
(151) 2006.03.11.

(111) 841.712
(151) 2006.03.04.

(111) 842.086
(151) 2006.03.11.

(111) 841.716
(151) 2006.03.04.

(111) 842.820
(151) 2006.03.25.

(111) 841.733
(151) 2006.03.04.

(111) 843.101
(151) 2006.03.25.

(111) 842.215
(151) 2006.03.11.

(111) 843.153
(151) 2006.03.25.

(111) 841.806
(151) 2006.03.04.

(111) 842.369
(151) 2006.03.18.

(111) 842.280
(151) 2006.03.11.

(111) 842.371
(151) 2006.03.18.

(111) 842.284
(151) 2006.03.11.

(111) 842.373
(151) 2006.03.18.

(111) 842.293
(151) 2006.03.11.

(111) 842.374
(151) 2006.03.18.

(111) 842.302
(151) 2006.03.11.

(111) 842.375
(151) 2006.03.18.

(111) 842.303
(151) 2006.03.11.

(111) 842.397
(151) 2006.03.18.

(111) 842.320
(151) 2006.03.18.

(111) 842.421
(151) 2006.03.18.
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(111) 842.424
(151) 2006.03.18.

(111) 511.256
(151) 2006.03.04.

(111) 842.437
(151) 2006.03.18.

(111) 529.628
(151) 2006.03.18.

(111) 842.452
(151) 2006.03.18.

(111) 803.521
(151) 2006.03.25.

(111) 842.477
(151) 2006.03.18.

(111) 804.363
(151) 2006.03.25.

(111) 842.527
(151) 2006.03.18.

(111) 778.582
(151) 2006.03.11.

(111) 841.581
(151) 2006.03.04.

(111) 569.429
(151) 2006.03.18.

(111) 841.732
(151) 2006.03.04.

(111) 839.178
(151) 2006.03.04.

(111) 841.734
(151) 2006.03.04.

(111) 841.256
(151) 2006.03.04.

(111) 841.747
(151) 2006.03.04.

(111) 841.257
(151) 2006.03.04.

(111) 841.753
(151) 2006.03.04.

(111) 841.304
(151) 2006.03.04.

(111) 841.755
(151) 2006.03.04.

(111) 841.306
(151) 2006.03.04.

(111) 841.769
(151) 2006.03.04.

(111) 841.307
(151) 2006.03.04.

(111) 841.787
(151) 2006.03.04.

(111) 836.246
(151) 2006.03.25.

(111) 841.795
(151) 2006.03.04.

(111) 841.807
(151) 2006.03.04.

(111) 841.803
(151) 2006.03.04.

(111) 841.844
(151) 2006.03.11.

(111) 841.804
(151) 2006.03.04.

(111) 841.270
(151) 2006.03.04.

(111) 841.810
(151) 2006.03.04.

(111) 841.860
(151) 2006.03.11.

(111) 841.837
(151) 2006.03.11.

(111) 841.311
(151) 2006.03.04.

(111) 841.841
(151) 2006.03.11.

(111) 841.865
(151) 2006.03.11.

(111) 841.845
(151) 2006.03.11.

(111) 841.389
(151) 2006.03.04.

(111) 760.912
(151) 2006.03.18.

(111) 841.394
(151) 2006.03.04.
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(111) 841.419
(151) 2006.03.04.

(111) 842.258
(151) 2006.03.11.

(111) 841.421
(151) 2006.03.04.

(111) 841.923
(151) 2006.03.11.

(111) 841.515
(151) 2006.03.04.

(111) 842.266
(151) 2006.03.11.

(111) 841.925
(151) 2006.03.11.

(111) 841.930
(151) 2006.03.11.

(111) 841.933
(151) 2006.03.11.

(111) 841.932
(151) 2006.03.11.

(111) 841.650
(151) 2006.03.04.

(111) 841.972
(151) 2006.03.11.

(111) 842.084
(151) 2006.03.11.

(111) 842.821
(151) 2006.03.25.

(111) 842.085
(151) 2006.03.11.

(111) 842.844
(151) 2006.03.25.

(111) 841.680
(151) 2006.03.04.

(111) 842.030
(151) 2006.03.11.

(111) 842.145
(151) 2006.03.11.

(111) 842.865
(151) 2006.03.25.

(111) 842.163
(151) 2006.03.11.

(111) 842.916
(151) 2006.03.25.

(111) 842.172
(151) 2006.03.11.

(111) 842.044
(151) 2006.03.11.

(111) 842.224
(151) 2006.03.11.

(111) 842.351
(151) 2006.03.18.

(111) 841.821
(151) 2006.03.11.

(111) 842.930
(151) 2006.03.25.

(111) 842.257
(151) 2006.03.11.

(111) 842.399
(151) 2006.03.18.

(111) 841.849
(151) 2006.03.11.

(111) 842.402
(151) 2006.03.18.

(111) 841.859
(151) 2006.03.11.

(111) 842.964
(151) 2006.03.25.

(111) 841.868
(151) 2006.03.11.

(111) 842.411
(151) 2006.03.18.

(111) 841.873
(151) 2006.03.11.

(111) 842.966
(151) 2006.03.25.

(111) 841.885
(151) 2006.03.11.

(111) 842.976
(151) 2006.03.25.

(111) 841.888
(151) 2006.03.11.

(111) 842.431
(151) 2006.03.18.
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(111) 843.015
(151) 2006.03.25.

(111) 842.901
(151) 2006.03.25.

(111) 843.046
(151) 2006.03.25.

(111) 842.912
(151) 2006.03.25.

(111) 842.459
(151) 2006.03.18.

(111) 842.928
(151) 2006.03.25.

(111) 842.464
(151) 2006.03.18.

(111) 843.159
(151) 2006.03.25.

(111) 842.523
(151) 2006.03.18.

(111) 842.956
(151) 2006.03.25.

(111) 842.525
(151) 2006.03.18.

(111) 842.961
(151) 2006.03.25.

(111) 843.070
(151) 2006.03.25.

(111) 842.975
(151) 2006.03.25.

(111) 842.529
(151) 2006.03.18.

(111) 843.165
(151) 2006.03.25.

(111) 842.545
(151) 2006.03.18.

(111) 843.022
(151) 2006.03.25.

(111) 842.560
(151) 2006.03.18.

(111) 843.049
(151) 2006.03.25.

(111) 843.104
(151) 2006.03.25.

(111) 843.170
(151) 2006.03.25.

(111) 843.118
(151) 2006.03.25.

(111) 843.198
(151) 2006.03.25.

(111) 843.130
(151) 2006.03.25.

(111) 843.199
(151) 2006.03.25.

(111) 842.657
(151) 2006.03.18.

(111) 843.222
(151) 2006.03.25.

(111) 842.658
(151) 2006.03.18.

(111) 843.111
(151) 2006.03.25.

(111) 843.148
(151) 2006.03.25.

(111) 843.117
(151) 2006.03.25.

(111) 842.698
(151) 2006.03.18.

(111) 843.234
(151) 2006.03.25.

(111) 843.155
(151) 2006.03.25.

(111) 843.335
(151) 2006.03.25.

(111) 843.156
(151) 2006.03.25.

(111) 843.388
(151) 2006.03.25.

(111) 843.157
(151) 2006.03.25.

(111) 843.389
(151) 2006.03.25.

(111) 842.751
(151) 2006.03.18.

(111) 843.319
(151) 2006.03.25.
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(111) 843.396
(151) 2006.03.25.

(111) 841.991
(151) 2006.03.11.

(111) 843.437
(151) 2006.03.25.

(111) 802.001
(151) 2006.03.11.

(111) 843.481
(151) 2006.03.25.
(111) 740.138
(151) 2006.03.11.

(111) 841.308
(151) 2006.03.04.
(111) 842.275
(151) 2006.03.11.
A rovat 422 db közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK
Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése

(111) 866
(220) 2006.03.02.
(450) nem ismert
(540) KAESONG-KORYO-INSAM
(511) Koryo Ginseng
(Koryo ginzeng)

(111)
(220)
(450)
(540)
(511)

867
2006.03.02.
nem ismert

PAEKTUSAN KASIOGALPI
Thé
(Tea)

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK
Hirdetményi úton történõ kézbesítés
A Magyar Szabadalmi Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal
által meghozott döntés kézbesítésének meghiúsulása következtében – hirdetményi úton közli
a következõ döntéseket.
A döntések a közzétételt követõ 15. napon kézbesítettnek tekintendõk.
A Magyar Szabadalmi Hivatal felhívja a címzettek figyelmét, hogy a hirdetményi úton közölt döntéseket
személyesen vagy meghatalmazott útján a Magyar Szabadalmi Hivatalban átvehetik.

Communication by notice
On the basis of Article 80 of Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Official Procedures
and Services, the Hungarian Patent Office – because of failure to have its decision delivered by service –
communicates the following decisions by a notice.
The decisions shall be considered delivered on the fifteenth day after the publication of the notice.
The Hungarian Patent Office draws the addressees’ attention that decisions communicated by a notice
can be taken over in the Office personally or by a representative.
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

2214/91/11
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Szalay Pál
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1039 Lukács Gy. u. 6. (HU)

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Alesz József
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1119 Nándorfejérvári u.
T/1.d. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Balázs Lajos
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1112 Igmándi u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3760/87/20
Végleges szabadalmi oltalom megszû nése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kis-Tamás Attila
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1035 Szentendrei u. 24.
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kapusy Attila
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1137 Radnóti M. u. 39.
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3760/87/20
Végleges szabadalmi oltalom megszû nése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Szilágyi János
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1118 Számadó u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Tóth Zoltán
A címzett utolsó ismert címe: Budaörs, 2040 Lévai u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

4133/88/16
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kelen András
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1107 Somfa köz 4. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kun Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1024 Vérhalom u. 43. (HU)

4133/88/16
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kovács György
A címzett utolsó ismert címe: Dorog, 2510 Lenin ltp. 17. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

3307/86/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Biró Zoltán
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1151 Vácduka tér 30. (HU)

4133/88/16
Végleges szabadalmi oltalom megszû nése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Benczik Tamás
A címzett utolsó ismert címe: Esztergom, 2500 Schleifer u. 13. (HU)
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A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

4494/88/19
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kelen András
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1107 Somfa köz 4. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02108/4
Védjegy lajstromozása
STARFISH MÉDIA Kft.
Budapest, 1133 Victor Hugo u. 43.
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02131/4
Védjegy lajstromozása
RADIO GROUP Kft.
Budakeszi, 2092 Ady Endre u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02132/4
Védjegy lajstromozása
RADIO GROUP Kft.
Budakeszi, 2092 Ady Endre u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02133/4
Védjegy lajstromozása
RÁDIÓ HÍRSZOLGÁLAT Kft.
Budakeszi, 2092 Ady Endre u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02134/4
Védjegy lajstromozása
RADIO GROUP Kft.
Budakeszi, 2092 Ady Endre u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02294/4
Védjegy lajstromozása
Dudás Péter
Budapest, 1143 Szobrán u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02465/4
Védjegy lajstromozása
ABACOMP Kft.
Budapest, 1136 Tátra u. 15/a (HU)

4494/88/19
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Stampf György
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1071 Damjanich u. 21.
(HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

4494/88/19
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Putz Pál
A címzett utolsó ismert címe: Esztergom, 2500 Kun B. ltp. 8. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

D 04 00036/6
Formatervezési mintaoltalom megadása
A címzett neve:
Daubner Györgyné
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1126 Németvölgyi út 25.
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 03 00824/4
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
KANG DE FU Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1108 Agyagfejtõ u. 2.
VI/25. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 03 00825/4
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
KANG DE FU Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1108 Agyagfejtõ u. 2.
VI/25. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 03 00974/3
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
Szûcs Judit
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1054 Báthori u. 3. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 04 01505/4
Védjegy lajstromozása az árujegyzék
korlátozásával
A címzett neve:
Völgyesi András ügyvéd,
Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1027 Kapás u. 31. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 04 01506/3
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
AND-KAR Kereskedelmi Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Baja, 6500 Dózsa György út 97. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:

M 04 02679/4
Védjegy lajstromozása
SYLVANIA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A címzett utolsó ismert címe: Erdõkertes, 2113 Báthori u. 1. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 04 02681/3
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
Varga Zoltán
A címzett utolsó ismert címe: Dunakeszi, 2120 Vasút u. 11. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02710/4
Védjegy lajstromozása
CRONNER Kft.
Békéscsaba, 5600 Tessedik u. 51.
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02849/4
Védjegy lajstromozása
Fellegi Tamás
Budapest, 1098 Dési Huber u. 2. (HU)
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A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 02907/6
Védjegy lajstromozása
Medicover Holdings NV
Curacao, Holland Antillák, _ Penstraat
35 (NL)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 03177/4
Védjegy lajstromozása
VALTON-SEC Kereskedelmi Kft.
Budapest, 1158 Pestújhelyi út (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:
A címzett neve:
A címzett utolsó ismert címe:

M 04 03848/4
Védjegy lajstromozása
Judit Anna
Budapest, 1121 Martonhegyi út 24/a
(HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 02 02136/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Varga Lászlóné
A címzett utolsó ismert címe: Táplánszentkereszt, 9761 Sport tér 7.
(HU)
P 05 00605/5
Szabadalmi bejelentés visszavontnak
tekintése
A címzett neve:
Bella Emil
A címzett utolsó ismert címe: Szeged, 6791 Czékus u. 19. (HU)
P 95 02161/22
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kröel Dulay Nóra
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1125 Kútvölgyi út 67. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 05 03992/2
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
Bálint Balázs
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1085 Mária u. 54. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 95 02161/22
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Vinkler Péter
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1035 Szellõ u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 05 03993/2
Védjegybejelentés visszavontnak tekintése
A címzett neve:
Bálint Balázs
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1085 Mária u. 54. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

M 92 01593/14
Határozat használat hiánya miatti megszûnés megállapítása iránti kérelem
ügyében
A címzett neve:
Pomikál Attila
A címzett utolsó ismert címe: Balatonszárszó, 8624 Kaza u. 358
hrsz. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 00 03277/13
Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Madari Gergely
A címzett utolsó ismert címe: Vecsés, 2220 Fõ u. 218. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 01 03348/15
Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Szántó János
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1131 Futár u. 8. (HU)

P 95 02161/22
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Lakatos Béla
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1126 Tartsay V. u. 17. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 95 02161/22
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Dengelné Szentmihályi Klára
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1195 Jókai u. 6. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 96 02065/26
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Farkas József
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1111 Lágymányosi u. 16.
(HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 97 01335/30
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Aradi Mátyás
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1046 Sárpatak u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 02 02128/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Ladányi Miklós
A címzett utolsó ismert címe: Szeged, 6726 Csalogány u. 15. (HU)

P 97 01335/30
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Székely István
A címzett utolsó ismert címe: Dunakeszi, 2120 Krajcár u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 02 02135/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Ladányi Miklós
A címzett utolsó ismert címe: Szeged, 6726 Csalogány u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 97 01335/30
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Kuruczné Ribai Zuzsanna
A címzett utolsó ismert címe: Érd, 2030 Emõke u. 1/b (HU)
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A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01513/35
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Török József
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1051 Zrínyi u. 14. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01513/36
Végleges szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
A címzett neve:
Török József
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1051 Zrínyi u. 14. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01513/36
Végleges szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
A címzett neve:
Török Tamás
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1133 Dráva u. 10. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01513/35
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Török Tamás
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1133 Dráva u. 10. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01921/16
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Brenkus Károly
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1096 Haller u. 76. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 98 01921/16
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Hanák Andor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1196 Nagysándor József u.
144/b. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02267/13
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Karsai Ildikó
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1105 Kápolna köz 1/b (HU)

A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02268/13
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Karsai Ildikó
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1105 Kápolna köz 1/b (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02269/15
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Karsai Ildikó
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1105 Kápolna köz 1/b (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02336/21
Végleges szabadalmi oltalom megszû nése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Gedeon Sándor, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézet
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1111 Kende u. 13-17. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02801/14
Végleges szabadalmi oltalom megszûnése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Brenkus Károly
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1096 Haller u. 76. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

P 99 02801/14
Végleges szabadalmi oltalom megszû nése díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Hanák Andor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1196 Nagysándor József u.
144/b. (HU)
A döntés ügyszáma:
A döntés tárgya:

U 02 00224/10
Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve:
Schatz Balázs
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1027 Fõ u. 90. (HU)
A rovat 65 db közlést tartalmaz.
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