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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 05 01928
(220) 2005.06.03.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk.
30 Cukorkaáruk, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz.
(210) M 04 02958
(220) 2004.07.06.
(731) Tokaj Hills Mezõgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 33

(210) M 05 00274
(220) 2005.01.20.
(731) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PLAY
(511) 29 Fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, zöldségkonzervek,
szárított zöldségek, konzervált zöldségek, zöldségsaláta, zöldséglevesek, feldolgozott zöldségek, hüvelyes zöldségek, zöldségzselék, fagyasztott zöldségek, fõzött gyümölcsök, gyümölcskonzervek, szárított gyümölcsök, gyümölcssaláták, gyümölcslevesek,
feldolgozott gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott
gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, fagyasztott zöldség- és gyümölcssaláták, tejtermékek, tejes italok, levesek, gyümölcspépek,
joghurtok.
30 Jégkrémek, fagyasztott joghurtok, müzli, fûszerek, ízesítõk
(úgymint só, bors) fûszernövények, ízesítõk levesekhez, természetes és mesterséges színezõk levesekhez, fûszerek levesekhez,
fûszerek (ízesítõk) levesek elõkészítéséhez, fûszer- (ízesítõ-)koncentrátumok levesek elõkészítéséhez (por vagy tömb alakban).
32 Alkoholmentes italok, ivólevek, italok, szörpök, izotóniás
italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldséglevek, gyümölcslevek, paradicsomlevek.
(210) M 05 00275
(220) 2005.01.20.
(731) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KUBU PLAY
(511) 29 Fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, zöldségkonzervek,
szárított zöldségek, konzervált zöldségek, zöldségsaláta, zöldséglevesek, feldolgozott zöldségek, hüvelyes zöldségek, zöldségzselék, fagyasztott zöldségek, fõzött gyümölcsök, gyümölcskonzervek, szárított gyümölcsök, gyümölcssaláták, gyümölcslevesek,
feldolgozott gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott
gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, fagyasztott zöldség- és gyümölcssaláták, tejtermékek, tejes italok, levesek, gyümölcspépek,
joghurtok.
30 Jégkrémek, fagyasztott joghurtok, müzli, fûszerek, ízesítõk
(úgymint só, bors) fûszernövények, ízesítõk levesekhez, természetes és mesterséges színezõk levesekhez, fûszerek levesekhez,
fûszerek (ízesítõk) levesek elõkészítéséhez, fûszer- (ízesítõ-)koncentrátumok levesek elõkészítéséhez (por vagy tömb alakban).
32 Alkoholmentes italok, ivólevek, italok, szörpök, izotóniás
italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldséglevek, gyümölcslevek, paradicsomlevek.

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó aszúborok.

(210) M 05 01980
(220) 2005.06.08.
(731) JIAN DAN Kft., Budapest (HU)
(541) HENXING
(511) 25 Ruha, lábbeli.
(210) M 05 00262
(220) 2005.01.19.
(731) ARTAMONDÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simonyi T. Cs. Csaba, Dr. Simonyi 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 mû-

(210) M 05 00462
(220) 2005.02.02.
(731) EMVCo, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), M1-11A, Foster City, California (US)
(300) 78/485,366
2004.09.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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kák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl; bevásárlóhálók;
bevásárlótáskák.

(546)

(511) 36 Széles körû pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen banki
szolgáltatások, számlafizetési és bemutatási szolgáltatások, hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõkártyával kapcsolatos
szolgáltatások, limitált hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások,
elõre váltott kártyaszolgáltatások tartalékkeret-kártya formájában, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, elektronikus készpénzügyletek, eladási pontokkal és tranzakciós pontokkal kapcsolatos
szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és elintézési szolgáltatások, elektronikus fizetésfeldolgozási szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalások, pénzügyi információk nyújtása, nevezetesen
hitel- és fizetõkártyával kapcsolatos adatközlés és jelentések,
pénzügyi nyilvántartás kezelése, elektronikus tõke- és pénzváltási
szolgáltatások, valamint a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások.
(210) M 05 00271
(220) 2005.01.20.
(731) Valeant Pharmaceuticals International, Costa Mesa,
California (US)
(300) 78454481
2004.07.21. US
78454524
2004.07.21. US
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
78/454524 sz. US elsõbbséggel: Gyógyszerészeti készítmények és bõrgyógyászati termékek.
42 78/454481 sz. US elsõbbséggel: Gyógyszerekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
táskák számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására; hevederek számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására;
hálók anyagmozgatásra, szállításra; hámok, nem fémbõl, anyagmozgatáshoz; hevederek anyagmozgatáshoz, nem fémbõl; csomagolókötelek; csomagolókötelek nem fémbõl; csomagolózsinegek; kötelek anyagmozgatásra, szállításra.
(210) M 05 01979
(220) 2005.06.08.
(731) InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Térképes címkeresõ szoftver.

M 04 04818
(220) 2004.12.01.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Otthon különszám Házak és Otthonok

16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02438
(220) 2005.07.22.
(731) Dryvit Systems, Inc. (Rhode Island törvényei szerint létesült
vállalat), West Warwick, Rhode Island (IS)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 01977
(220) 2005.06.08.
(731) CHEMICO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(210) M 05 01978
(220) 2005.06.08.
(731) ECONA PRO Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Székesfehérvár (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) COMBAG
(511) 18 Aktatáskák és irattáskák; kézitáskavázak; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; bõröndök; kofferek (kis utazóládák); útitáskák; utazóládák; hátizsákok; kézitáska vázak, kézitáskák és oldaltáskák számítástechnikai eszközök mozgatására, szállítására; tás-

(511) 19 Rostos szerkezetû, réteges kiképzésû, fõleg üvegszálból készült épületek falfelületének kialakítására szolgáló anyag, modulelemkénti kialakításban is; akrilpolimer bázisú, simítható védõés díszítõbevonat épületfal-felületekre; alapvakolat épületfalak
külsõ felületének kõvel való burkolásához; téglautánzatú felület
külsõ falfelületének alakításához használatos kemény, betonból
készült elemek; külsõ falfelületek készítésére szolgáló ragasztóanyagok; külsõ falszerkezetek épületekhez, beleértve szigetelõanyagokat, mechanikus rögzítõ eszközöket, így csavarokat és csapokat erõsítõ hálókat, polimer alapú bevonatokat és hálósított
diszítõ- és védõbevonatokat; akril-polimer védõbevonatok épületek külsõ falazatához.
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(210) M 05 02131
(220) 2005.06.23.
(731) Chemtura Corporation, Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ELASTIQ
(511) 5
Gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, rovarirtó szerek, féregirtó szerek, felületaktív anyagok, hatásjavító szerek, permettapadást fokozó anyagok, növények növekedését szabályozó szerek és
egyéb baktériumölõk a kertészeti és a mezõgazdasági iparban
történõ használatra.

(546)

(210) M 04 04482
(220) 2004.11.08.
(731) British American Tobacco Polska S.A., Augustow (PL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 04 04895
(731) Mátyás György, Csorna (HU)
(546)

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

(511) 30

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, dohányzási cikkek, öngyújtók, gyufák.
(210) M 05 01408
(220) 2005.04.18.
(731) Dinamix jeans Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 25

Farmernadrág.

Festékek.

(210) M 04 05045
(220) 2004.12.20.
(731) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Rábaközi perec.

(210) M 04 04986
(220) 2004.12.15.
(731) ZEAS SPORT Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Radics György Viktor, Dr. Maróti Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Futballcipõ, megkülönböztetõ trikó, cipõ.
28 Futball-labda, kézilabda, kosárlabda, röplabda, sípcsontvédõ, könyökvédõ, térdvédõ, kapuskesztyû, cseretábla, bólyakészlet, oktatótábla, síp, kapitányszalag.

(210) M 05 01406
(220) 2005.05.18.
(731) WHITE DEVIL Festékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Tiszakürt (HU)
(546)

(511) 2

(220) 2004.12.08.

(210) M 05 02739
(220) 2005.08.22.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TROPICAL POWER
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnik,
kölnivizek, parfümök, illatosított testpermetek; krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozóhabok, borotválkozógélek, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni oldatok; hintõporok; készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; hajoldatok; fogápoló
szerek; szájvizek nem orvosi célokra; dezodorok; izzadsággátlók
személyi használatra; gyógyhatású készítményeket nem tartalmazó toalettkészítmények.
(210) M 05 02875
(220) 2005.09.05.
(731) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) TAURIS
(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, szalámi, kolbász,
angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna, húsból készült krémek, félkész hústermékek.
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(210) M 05 01422
(220) 2005.04.19.
(731) E & M 2000 Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 33

Borok.

(210) M 05 01418
(220) 2005.04.19.
(731) Schiszler Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 41 Nevelési; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 05 01423
(220) 2005.04.19.
(731) E & M 2000 Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 33

Borok.

(210) M 05 01421
(220) 2005.04.19.
(731) NOBILIS Rt., Mátészalka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) MAYA-KAYA
(511) 30 Gabonakészítmények; pörkölt kukorica; pattogatott kukorica; sült kukorica.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01417
(220) 2005.04.19.
(731) Schiszler Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest

(210) M 05 01426
(220) 2005.04.19.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) TEFINE
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán célokra.
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(210) M 05 01429
(731) Illés Beáta, Budapest (HU)
(546)

(541) ERSTE HitelCentrum
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos banki szolgáltatások.

(220) 2005.04.20.

(210) M 05 01085
(220) 2005.03.23.
(731) Fambiz Kft. Fresco étterem, Budapest (HU)
(546)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01430
(220) 2005.04.20.
(731) DEMOS Magyarország Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) DEMOS
(511) 42 Tudományos elemzés és kutatás.
(511) 43
(210) M 05 01431
(731) Kis Éva, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.04.20.

(210) M 05 00729
(220) 2005.02.24.
(731) Schlotter Ferenc, Budapest (HU)
(541) LUSTIGE SCHWABEN
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, különösen fejbõrápoló kozmetikumok, hajkencék,
hajkrémek, hajkenõcsök, hajszeszek, fejbõrápoló növényi kivonatok, kozmetikai pakolások, lemosószerek, olajok fejbõrápolásra, valamint kozmetikai használatra, piperecikkek, sminkeltávolító termékek.
(210) M 05 01433
(220) 2005.04.20.
(731) GALECO HUNGÁRIA Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(546)

(511) 6
19

Fém építõanyagok.
Nem fém építõanyagok.

(210) M 05 01083
(220) 2005.03.23.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ERSTE Bank HitelCentrum
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos banki szolgáltatások.
(210) M 05 01084
(220) 2005.03.23.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

Éttermek.

(210) M 05 01550
(220) 2005.05.02.
(731) Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha (also trading as Hitachi Maxell,
Ltd.), Ibaraki-shi, Osaka (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Mágneses felvevõ és/vagy lejátszó adathordozók szalagok,
kártyák és lemezek formájában hang és/vagy képek és/vagy adatok felvételére, illetve elõre felvett hangot és/vagy képeket
és/vagy adatokat tartalmazó szalagok, kártyák és lemezek formájában másoláshoz; optikai felvevõ és/vagy lejátszó adathordozók
kártyák és lemezek formájában hang és/vagy képek és/vagy adatok felvételére, illetve elõre felvett hangot és/vagy képeket
és/vagy adatokat tartalmazó kártyák és lemezek formájában másoláshoz; mindennemû akkumulátor, illetve elem; integrált áramköri memóriát alkalmazó adat- és/vagy hang- és/vagy képközvetítõ közeg felvételre és/vagy lejátszásra, beleértve az integrált
áramköri kártyát és a memóriakártyát; számítógépek és számítógépes perifériák, nevezetesen számítógépek, vezeték nélküli
kommunikációs kártyák, képszkennerek személyi számítógépekhez, nyomtatók, személyi számítógépekhez memóriakártyák,
drót nélküli kártyák helyi számítógépes hálózatokhoz, billentyûzetek számítógépekhez, egerek számítógépekhez, képernyõszûrõk, kamerák személyi számítógépekhez, digitális kamerák,
hangszórók, merevlemezes meghajtók, DVD-ROM meghajtók,
CD-ROM meghajtók, hajlékonylemezes meghajtók, MP3-lejátszók, USB-kábelek, adatfeldolgozó rendszerek és azok részei, nevezetesen kártyaolvasók, kártyaolvasók és -írók, vonalkódolvasók; információtároló mikrocsipek és azok olvasója/adatírója információ-ellenõrzõ rendszerekhez; csatolóeszközök hang és képek felvételére, továbbítására és reprodukálására, nevezetesen digitális kamerát magukba foglaló digitális fényceruzák, digitális
képtároló és -feldolgozó számítógépes hardver, szoftver adatok
kép és szöveg formájában történõ felvételére, archiválására és
reprodukálására a kép- és adatfeldolgozás területén, adó-vevõ
adatok és képek továbbítására; elektronikus kiadványok; elektronikus vezetékek és kábelek; optikai készülékek és berendezések,
nevezetesen lencsék, prizmák, tubusok, megmunkált lencsék.
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35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára; adatok,
hírek és információ gyûjtése és szolgáltatása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szolgáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bérlete és ilyen jellegû ügynökség, adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; mûszaki
projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.

(210) M 05 01551
(220) 2005.05.02.
(731) Braun Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 01553
(220) 2005.05.02.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TORISEL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi
idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 05 01554
(220) 2005.05.02.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TORIMA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi
idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 05 01555
(220) 2005.05.02.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RYSTEON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi
idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 05 01556
(220) 2005.05.02.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) 304 62 170.6/38
2004.11.02. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(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, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozók hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására és feldolgozására; 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).

(210) M 05 01557
(220) 2005.05.02.
(731) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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).
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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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.
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01474
(220) 2005.04.26.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon Vállalati e-Phone
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 04 04570
(220) 2004.11.15.
(731) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Tojások (nem keltetõ tojás).

(210) M 05 01495
(220) 2005.04.27.
(731) Watkins Manufacturing Corporation, Vista, Kalifornia (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CALDERA
(511) 11 Kültéri fûtött és/vagy hidromasszázs kádak és medencék.
(210) M 05 01499
(220) 2005.04.27.
(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (Also Trading as Seiko
Epson Corp.), Tokió (JP)
(300) 2004-114109
2004.12.14. JP
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EXCEED YOUR VISION
(511) 2
Tinta/festék; festékszalagok; festékszalag kazetták; feltöltött festékkazetták nyomtatókhoz; feltöltött festékpatronok
nyomtatókhoz; kanadabalzsam; tapétaeltávolító készítmények;
kopál (gyanta); realgár; sellak/lakkmézga; fenyõolaj; dammarafa;
maró/pácoló szerek; masztix/kitt/tömítõanyag; fenyõenyv, favédõ szerek; festõanyagok; színezékek; festékek; nyomtatófestékek; festõ-, színezõanyagok (képek rajzolásához); rozsda-gátló/védõ zsírok; színesfémek fólia vagy por formában festõk,
dekorátorok, nyomtatók és mûvészek részére.
9
POS (point of sale = pénztár) rendszerek; termikus nyomtatók; mátrixnyomtatók; szkennerbõl, nyomtatóból és másolóból
álló komplex gépek; tintasugaras nyomtatók; lézernyomtatók;
nagy formátumú nyomtatók; más nyomtatók; kézi terminálok; kiM663

jelzõk; folyadékkristályos kijelzõk; projektorok; televíziók; digitális kamerák; videonyomtatók; szoftver; szkennerek; kompakt
folyadékkristályos kijelzõ; ritkaföld mágnesek; integrált áramkör; nagymértékû integrálás; félvezetõ memóriák; diódák; vezérlõ kvarckristály oszcillátorok; vezérlõ kvarckristály oszcillátor
eszközök; más elektronikus részek; füldugók; megmunkált üveg
(nem épületekhez); villamos ívhegesztõ gépek; olvasztó-vágó gépek fémmunkákhoz; elektromos hegesztõ berendezések; ózonfejlesztõ készülékek; elektrolizáló készülékek; tojáskeltetõ (lámpák); regiszteres pénztárgépek; aprópénzt számláló és szortírozó
gépek; mûködési folyamatot iktató gépek; fénymásoló gépek; kézi mûködtetésû számológépek; rajzoló és vázlatkészítõ gépek;
idõbélyegzõ gépek; idõrögzítõk (idõ rögzítésére szolgáló gépek);
lyukkártya gépek; szavazógépek; számlázógépek; lebélyegzett
posta ellenõrzésére szolgáló gépek; árusítóautomaták (automata
elosztó automaták); benzin töltõállomás felszerelései; pénzzel
mûködtethetõ kapuk, parkolók és parkolóhelyek számára; életmentõ készülékek és felszerelések; tûzoltó berendezések; tûzcsapok (vészcsapok); tûzoltó vízfecskendõ szája (vége, csapja); önmûködõ tûzoltó készülékek; tûzjelzõ készülékek; gázszivárgást
jelzõ készülékek; lopást gátló figyelmeztetõ készülékek; védõsisakok; vasúti jelzõberendezések; elakadásjelzõ háromszögek jármûvekhez; világító, illetve mechanikus közúti jelzések; búvárfelszerelések; számítógépes videojáték-automaták; elektromos automata ajtónyitó szerkezetek; sport, edzés szimulátorok; autóvezetést gyakorló szimulátorok; fizikai vagy kémiai mûszerek és
eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; mozgófénykép-, filmes berendezések és eszközök; optikai szerkezetek és
eszközök; mérõszerkezetek és eszközök; elektromos elosztó vagy
ellenõrzõ gépek és eszközök; egy armatúrás/forgó átalakító; fázismodifikáló szerkezetek; elemek/telepek/akkumulátorok;
elektromos vagy mágneses mérõgépek és eszközök; elektromos
huzalok és kábelek; elektromos (lapos) ruhavasalók; elektromosan fûtött hajhullámosító készülékek; elektromos csengõk; elektromos kommunikációs készülékek és eszközök; elektromos gépek/eszközök, valamint ezek részei/tartozékai, beleértve a számítógépes programokat és hardvert; mágnesmagok; ellenállás huzalok; elektródák; tûzoltó hajók; rakéta (hajtómûvek); tûzoltó fecskendõk/autók; autós cigarettagyújtók; balesetek megelõzésére
szolgáló védõkesztyûk; porvédõ maszkok; gázálarcok; hegesztõ
védõálarcok; tûzálló ruházat (védõruházat tûz ellen); videojáték
gépek személyi használatra; elektronikus áramkörök és CDROM-ok rögzített programok hordozható játékokhoz, folyadékkristályos kijelzõkkel; érmebedobásos automaták; teherszíjak;
búvárruhák; felfújható úszók (úszáskönnyítõk); védõsisakok
sportokhoz; légtartályok; rezgõtáblák; szabályozó készülékek;
nyilvántartás, jegyzék; ütemmérõk; elektronikus áramkörök és
CD-ROM-ok rögzített automata funkciós programok elektronikus zenei eszközökhöz; mércék; mozgóképfilmek; diafilmek és
diapozitívok; diafilmállványok; elõre felvett videolemezek és
-szalagok; elektronikus publikációk.
16 Nyomtatópapír; papír; nyomtatott anyagok; ragasztóanyagok irodai vagy házi használatra; pecsétviasz; nyomdai regletták;
nyomdabetûk; fénymásoló/kékmásoló gépek; címzõgépek; festékes írógépszalagok/írógépszalagok; automata bélyeg felhelyezõ
gépek; elektromos fûzõgépek; borítéklezáró gépek irodáknak; bélyegeltávolító gépek; rajzeszközök/rajzoló anyagok; írógépek;
könyvelõprogramok; stenciles sokszorosítógépek; magasnyomású sokszorosítógépek; papírzúzó gépek; postai bérmentesítõk
(bérmentesítõ gépek); forgó duplikátorok; jelölõsablonok; elektromos ceruzahegyezõ gépek; dekorátorecsetek; baba(törlõ)kendõk/baba papírpelenkák; papír csomagolódobozok; élelmiszercsomagoló fóliák háztartási használatra; papír szemeteszsákok;
mûanyag szemeteszsákok; minták (minták ruhák készítéséhez);
szabókréták (zsírkõ); papírlobogók; papírzászlók; beltéri akvárium, valamint felszerelései; egészségügyi papír; papírtörülközõ;
papír asztalkendõk/szalvéták; papír kéztörlõ törülközõk; papír
zsebkendõk; csomagcímkék; nyomtatott szerencsejátékszelvények (játék lottótól eltérõ); papír asztalterítõk; írószer és papíráru;
kalligráfia és festmények; fényképek; fényképállványok.
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(210) M 05 01475
(220) 2005.04.26.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) DOLCE VITA
(511) 38 Távközlés.
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 01508
(220) 2005.04.28.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01477
(220) 2005.04.26.
(731) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB 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.
(210) M 05 01479
(731) CLS Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.04.26.

(511) 33

Vodkák.

(210) M 05 01483
(220) 2005.04.26.
(731) ORIND Singapore Pte Ltd, Szingapur (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló készülékek; hanglemezek; hangfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók, hangrögzítõ szalagok, kazettalejátszók, kompakt (CD)
lemezjátszók, kompaktlemezek (audio-, video-), lemezjátszók,
mikrofonok, színpadvilágítás-szabályozók, vevõkészülékek (audio-, video-), videokazetták.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ elõadások bemutatása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás); show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.
(210) M 04 05133
(220) 2004.12.30.
(731) REGISZTER PLAKÁT NYOMDA 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; tanítási és oktatási anyagok, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, újságok, egyéb nyomdai termékek; tasakok, csomagolóanyagok.

(511) 19 Hõálló anyagok; tûzálló anyagok; téglák; önthetõ tûzálló
anyagok; tûzálló tömbök, kemencék (tûzhelyek) erõsítõ béléseként, illetve bevonataként történõ használatra; vakolat építkezéshez; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
42 Mérnöki és mûszaki konzultációs szolgáltatások a hõálló
anyagok és hõálló termékek területén.
(210) M 05 01484
(220) 2005.04.26.
(731) ORIND Singapore Pte Ltd, Szingapur (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ORIND
(511) 19 Hõálló anyagok; tûzálló anyagok; téglák; önthetõ tûzálló
anyagok; tûzálló tömbök, kemencék (tûzhelyek) erõsítõ béléseként, illetve bevonataként történõ használatra; vakolat építkezéshez; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
42 Mérnöki és mûszaki konzultációs szolgáltatások a hõálló
anyagok és hõálló termékek területén.
(210) M 05 01485
(220) 2005.04.26.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) LAMETON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
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gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 01519
(220) 2005.04.28.
(731) Larex-Trade Kft., Törökbálint (HU)
(546)

(511) 19 Deszkák fából építéshez; elõtetõk nem fémbõl; faburkolathoz; faburkolatok; faforgácslemez (farostlemez) (építés); faborítások (építés), nem fémbõl; fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok nem fémbõl; lécek nem fémbõl; megmunkált fa; padlók nem fémbõl; profillécek fából faburkolathoz/lambéria; táblás faburkolat; tetõsarok gerendák; építési fa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01473
(220) 2005.04.26.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon e-Phone
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 05 01520
(220) 2005.04.28.
(731) PANTECH Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PANTECH
(511) 9
Mobiltelefonok; rádiótelefonok; mûholdas navigációs mobiltelefonok; fejhallgatók mobiltelefonokkal történõ használatra;
akkumulátorok mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltõk mobiltelefonokhoz; digitális személyi titkárok; telefonok; vezeték nélküli
telefonok; vezeték nélküli fejhallgatók mobiltelefonokhoz; adatkábelek mobiltelefonok és számítógépek közötti adatközléshez;
rögzített számítógépprogramok mobiltelefonok és számítógépek
közötti adatközlésnél történõ használatra; akkumulátortöltõ adapterek mobiltelefonokhoz; rádiók; MP3-lejátszók.
(210) M 05 01541
(220) 2005.05.02.
(731) Hollósi Frigyes, Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01549
(220) 2005.05.02.
(731) 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) JANUVIA
(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).
(210) M 04 05131
(220) 2004.12.30.
(731) Varga István, Budapest (HU);
Christophe Willemin, La Tour-de-Treme, Suisse (CH)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest
(541) ARSAD VERITABLE EAU d’ARQUEBUSADE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 05 01096
(220) 2005.03.23.
(731) Pizza Hut International, L.L.C., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(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; húsból, baromfiból, sajtból, gyümölcsbõl és zöldségbõl
készült pizzafeltétek.
30 Pizza; pizzaalapok; pizzaszószok; pizzatészta.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, 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; nyomdabetûk; klisék.
(210) M 05 01548
(220) 2005.05.02.
(731) 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) JANUVEL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

(210) M 05 01099
(220) 2005.03.23.
(731) Sara Lee Kávé és Tea Élelmiszer Feldolgozó, Csomagoló,
Kereskedelmi Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MISD
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;
kávé és tejeskávé italok, tejpor, pótkávé, kakaó, csokoládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények és fûszerek, illetve
ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó kávé, pótkávé; tea, teaitalok, tealevelek, gyógytea, teakivonatok,
azonnal oldódó tea, teapótlók; teafõzetek, fõzetek; kakaó, kakaóitalok, csokoládé és csokoládékivonat por vagy granulátum alakban vagy folyékony formában.
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készpénzügyletek, csekkhitelesítési és kifizetési szolgáltatások,
betéthozzáféréssel kapcsolatos és pénzváltóautomata-szolgáltatások, fizetésfeldolgozási szolgáltatások, tranzakcióengedélyezési és ellenõrzési szolgáltatások, utazási biztosítást aláíró szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalás és valutaváltás, pénzügyi felmérés és kockázatkezelés harmadik személy részére fogyasztói
hitel területén, hitelkezelési szolgáltatások és pénzügyi információk terjesztése globális számítógépes hálózat útján.

(210) M 05 00747
(220) 2005.02.24.
(731) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
(300) 1065848
2004.11.16. BX
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Peter Stuyvesant Origins
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányzási cikkek, dohánytermékek,
öngyújtók, gyufák.
(210) M 05 01487
(220) 2005.04.26.
(731) Schering-Plough Animal Health Corporation, Union,
New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) COVEXIN
(511) 5
Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények.

(210) M 05 00025
(220) 2005.01.05.
(731) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 00973
(220) 2005.03.11.
(731) 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
(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki, számlafizetési szolgáltatások, hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõkártya és
elõre váltott kártyaszolgáltatások, elektronikus jóváírással és terheléssel kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalások,
aktív memóriakártyák és elektronikus készpénzszolgáltatások,
készpénzfizetési szolgáltatások, készpénzügyletet helyettesítõ hitel- és fizetõkártyával kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus
készpénzügyletek, csekkhitelesítési és kifizetési szolgáltatások,
betéthozzáféréssel kapcsolatos és pénzváltóautomata-szolgáltatások, fizetésfeldolgozási szolgáltatások, tranzakcióengedélyezési és ellenõrzési szolgáltatások, utazási biztosítást aláíró szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalás és valutaváltás, pénzügyi felmérés és kockázatkezelés harmadik személy részére fogyasztói
hitel területén, hitelkezelési szolgáltatások és pénzügyi információk terjesztése globális számítógépes hálózat útján.

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 00033
(220) 2005.01.05.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 00974
(220) 2005.03.11.
(731) 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
(546)
(511) 32

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki, számlafizetési szolgáltatások, hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, fizetõkártya- és
elõre váltott kártyaszolgáltatások, elektronikus jóváírással és terheléssel kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus tõkeátutalások,
aktív memóriakártyák és elektronikus készpénzszolgáltatások,
készpénzfizetési szolgáltatások, készpénzügyletet helyettesítõ hitel- és fizetõkártyával kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus

Sörök.

(210) M 05 01545
(220) 2005.05.02.
(731) HUMANPOWER Hungária Személyzeti Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr
(546)

(511) 35 Üzletvezetés, vállalatok képviselete, irodai munkák, vállalatszervezési és vezetési tanácsadás, személyzet biztosítása (mun-
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kavégzési célra), személyzet kihelyezése és lízingelése határozott
idõre, munkaerõ-kölcsönzés, személyzet kölcsönzése, állásközvetítés, munkaerõ rendelkezésre bocsátása, munkaerõ-közvetítés,
adatgyûjtés, gazdasági szolgáltatások, hirdetési szolgáltatások,
informácó számítógépes adatbázisba rendezése, kereskedelmi információs ügynökség, konzultáció személyzeti kérdésekben, piackutatás, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység, piaci
tanulmányok készítése, reklámügynökség, hirdetõi ügynökség,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben, személyzet kiválasztása,
titkársági szolgáltatások, állásközvetítõ-irodai tevékenység, üzleti információk gyûjtése, átadása.
37 Építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési munkák felügyelete-irányítása, kiállítási standok, üzletek építése; építési projektek megvalósítása.
38 Elektronikus hirdetési szolgáltatás; hozzáférés biztosítása
internethez; hírközlési szolgáltatás; távkonferencia-szolgáltatás;
tudakozók, információszolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása; személyzeti képzés; vezetõképzés; irodai alkalmazottak képzése, számítástechnikai ismeretek oktatása, technikai személyzet
képzése; vizsgáztatás; személyiségfejlesztõ tréningek tartása;
gyakorlati képzések; levelezõ tanfolyamok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú információk
készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; személyiségfejlesztési tesztek készítéséhez-kiértékeléséhez és feldolgozásához programkészítés; adatkezelési programok készítése; humánerõforrás-hasznosítás javítására, minõsítésére vonatkozó tanácsadók kifejlesztése; mûszaki tervezés, tanulmánykészítés; szakvélemény-adás; weboldaltervezés
és -fenntartás mások számára.
(210) M 05 01547
(220) 2005.05.02.
(731) Deltachem Mûanyagipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen pótanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra;
tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok, nem fémbõl készült rugalmas csövek.
(210) M 05 00431
(220) 2005.01.31.
(731) ALCON PHARMACEUTICALS, LTD., Cham (CH)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BSS
(511) 5
Szemészeti gyógyszerkészítmények; steril oldatok szemmûtétekhez.

(210) M 05 01893
(220) 2005.05.31.
(731) Czinkné Sztán Anikó, Miskolc (HU)
(546)

(511) 39

Szállítás.

(210) M 05 01894
(731) Mobil-Expo Kft., Sopron (HU)
(546)

(511) 16

Újságok.

(210) M 05 01625
(220) 2005.05.06.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 05 01626
(220) 2005.05.06.
(731) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01618
(220) 2005.05.06.
(731) Sárga Taxi 2001 Kft., Dunaújváros (HU)
(546)

(511) 39

Szállítás.

(220) 2005.05.31.

(511) 29
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(210) M 05 00290
(731) Szepesi István, Sopron (HU)
(546)
(511) 3

Ragasztószerek, rögzítõanyagok álhajakhoz.

(210) M 05 00291
(731) Szepesi István, Sopron (HU)
(546)
(511) 10

ruhanemûhöz és textíliákhoz; szappanok, textíliák élénkítésére
szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai keményítõ; illatosító zacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; pot pourri; kölnivizek; dezodorok.

(220) 2005.01.21.

(210) M 05 01764
(220) 2005.05.19.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) A Te életed. A Te zenéd.
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(220) 2005.01.21.

Ortopédiai cikkek (hajprotézis, hajpótlás).

(210) M 05 01639
(220) 2005.05.09.
(731) Turay Zoltán, Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 41 Szórakoztatás, tv, film- és videomûsorok, versenyszervezés, szépségversenyek, szórakozási lehetõségek biztosítása; kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel kiadása,
a 41. osztályba tartozó nevelési, képzési, szórakoztatási, sport- és
kulturális rendezvények szervezése.
(210) M 05 01620
(220) 2005.05.06.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) BIOPON TAKARÉKOS
(511) 3
Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;
kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító és frissítõ készítmények
ruhanemûhöz és textiliákhoz; szappanok, textíliák élénkítésére
szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai keményítõ; illatosító zacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; pot pourri; kölnivizek; dezodorok.
(210) M 05 01621
(220) 2005.05.06.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) HENKEL TAKARÉKOS
(511) 3
Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;
kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító és frissítõ készítmények
ruhanemûhöz és textiliákhoz; szappanok, textíliák élénkítésére
szolgáló szappanok; mosószerek kézi mosáshoz; mosodai keményítõ; illatosító zacskók és kelmeillatosító lapocskák; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és dörzsölõszerek; pot pourri; kölnivizek; dezodorok.
(210) M 05 01619
(220) 2005.05.06.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) TAKARÉKOS BIOPON
(511) 3
Mosószerek; mosásra szolgáló készítmények és anyagok;
kelmeápoló készítmények, kelmepuhító szerek; fehérítõszerek;
folteltávolító készítmények; szagtalanító és frissítõ készítmények

(210) M 05 01669
(220) 2005.05.12.
(731) LAURUS PRODUKCIÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) LAURUS PRODUKCIÓ
(511) 41 Gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások tervezése;
bálok szervezése; szépségversenyek szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése;
elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; zene összeállítása; diszkók; éjszakai klubok; fényképészet;
digitális képfelvételezés; filmezés videoszalagra; online elérhetõ
elektronikus publikációk; nem reklámcélú szövegek kiadása; fordítói szolgáltatások; videoszalagok vágása; hangstúdiók; rádióés televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülési tárgyú információk; videofilmgyártás; elõadások díszleteinek kölcsönzése; színházi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozékok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licencek adása; szerzõi jogok kezelése; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépek kölcsönzése; számítógépprogramok kölcsönzése.
(210) M 05 01670
(220) 2005.05.12.
(731) LAURUS PRODUKCIÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 41 Gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
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múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások tervezése;
bálok szervezése; szépségversenyek szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése;
elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; zene összeállítása; diszkók; éjszakai klubok; fényképészet;
digitális képfelvételezés; filmezés videoszalagra; online elérhetõ
elektronikus publikációk; nem reklámcélú szövegek kiadása; fordítói szolgáltatások; videoszalagok vágása; hangstúdiók; rádióés televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülési tárgyú információk; videofilmgyártás; elõadások díszleteinek kölcsönzése; színházi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozékok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licencek adása; szerzõi jogok kezelése; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépek kölcsönzése; számítógépprogramok kölcsönzése.

(546)

(511) 44

Orvosi szolgáltatások.

(210) M 05 01674
(220) 2005.05.12.
(731) EL-VÁNDORLÓ Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 01680
(731) Trade ’90 Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01671
(220) 2005.05.12.
(731) Listár Péter, Dunaújváros (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(220) 2005.05.12.

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, reklámozás, irodai munkák.
(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztató vagy oktató
klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülõtáborok
szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); stadionok bérlete; fogadások tervezése; bálok szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; zene összeállítása; diszkók; fényképészet; online
elérhetõ elektronikus publikációk; elõadások díszleteinek kölcsönzése; színházi díszletek kölcsönzése; filmvetítõk és tartozékok kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése
színházak vagy filmstúdiók részére; hangfelvételek kölcsönzése;
sportfelszerelések kölcsönzése.
(210) M 05 01672
(220) 2005.05.12.
(731) EMPÁTIA BIOMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Elemér, Kocsis, Lajer és Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest

(210) M 05 01681
(220) 2005.05.12.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(511) 33
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(210) M 05 01682
(220) 2005.05.12.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(210) M 05 01756
(220) 2005.05.19.
(731) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (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.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 33

Likõrök.

(210) M 05 01717
(731) BESTA Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 25

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2005.05.17.

M 05 01759
(220) 2005.05.19.
MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
Varga Zoltán, Dunakeszi

KORONA tészta
30

Száraztészta (más gabonakészítmények).

M 05 01760
(220) 2005.05.19.
MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
Varga Zoltán, Dunakeszi

KORONA FITT tészta
30

Száraztészta (más gabonakészítmények).

(210) M 05 01761
(220) 2005.05.19.
(731) MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Varga Zoltán, Dunakeszi
(546)

Ruházat.

(210) M 05 01751
(220) 2005.05.19.
(731) Jekl Béla, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) JEKL
(511) 33 Borok.
(511) 30
(210) M 05 01752
(220) 2005.05.19.
(731) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 01762
(220) 2005.05.19.
(731) BÁRDI AUTÓ Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 12
37

(511) 30 Ketchup, adalékokkal és/vagy ízanyagokkal kiegészített
ketchup.
(210) M 05 01755
(220) 2005.05.19.
(731) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
Rt., Budapest (HU)
(541) Nyugodtan élhet vele
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

Száraztészta (más gabonakészítmények).

Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 01052
(220) 2005.03.21.
(731) Solved Informatikai és Konzultációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga János Tamás, Forgó, Varga és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TherMo-Bill
(511) 42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása.

(210) M 05 01053
(220) 2005.03.21.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 05 01054
(220) 2005.03.21.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

M 05 01045
(220) 2005.03.21.
Új Rózsakert Építõipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

CSILLAGVÁR

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek,
csomagolóanyagok.
35 Kereskedelmi központ üzemeltetése, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, bérbeadási, értékbecslési, finanszírozási szolgáltatás.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, sport-, kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 05 01638
(220) 2005.05.06.
(731) RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Magyarországon gyártott sajt, tej, tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Magyarországon gyártott kakaó, csokoládé, péksütemények, cukrászsütemények, csokoládétermékek, tejes deszertek.
(210) M 05 01039
(220) 2005.03.21.
(731) Rapport Tamás, Sopron (HU)
(740) dr. Simon Zoltán, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 05 01041
(220) 2005.03.21.
(731) THOMAS-JEANS 21-es Divatáru Kkt, Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona ügyvéd, Budapest
(541) THOMAS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 01042
(731) Mezõsi Tamás, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.03.21.

M 05 01786
(220) 2005.05.23.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Ráteszi a pontot az ízre

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 01787
(220) 2005.05.23.
(731) Eiger Consulting Kft., Budapest (HU)
(541) Eiger
(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.
(210) M 05 01788
(220) 2005.05.23.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 05 01792
(220) 2005.05.23.
(731) Pyung An Textile Co., Ltd., Seoul (KR)
(300) 40-2005-20900
2005.05.10. KR
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Golfcipõk, cipõk, csizmák, hegymászócsizmák, téli csizmák, téli kesztyûk, vízhatlan ruházat, sportanorákok, kerékpáros
ruházat, esõkabátok, felöltõk, félkabátok, öltönyök, szoknyák,
pantallók, férfiruházat, anorákok, gyermekruházat, alkalmi ruhák, kezeslábasok, zakók, tunikák, párkák, hálóköntösök, trikók,
melltartók, blúzok, alsóruházat, fürdõruhák, kardigánok, pulóverek, sportingek, mellények, hálóruhák, pólók, nyakkendõk, zoknik, fejfedõk, bõrövek, golföltözék.
(210) M 05 02037
(220) 2005.06.14.
(731) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PASOLINK NEO
(511) 9
Telekommunikációs berendezések, mikrokommunikációs
berendezések és mûholdas kommunikációs berendezések; kábelek, antennák, transzmitterek, vevõkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multiplexerek, kijelzõmonitorok, videokamerák, telefon- és adatközpontok, jelfogók, útválasztók, ismétlõk, erõsítõk, telefonok, telefaxgépek, rádiók, személyi hívók,
rádiótelefonok és mobiltelefonok.
(210) M 05 02039
(731) Chen Jie, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 05 02041
(220) 2005.06.14.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) REXONA AIR PETALS
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, testápoló permetek; olajok, krémek és oldatok
bõrápolási célokra; borotválkozóhab, borotválkozógél, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni oldatok; púderek; fürdéshez és
zuhanyozáshoz használt készítmények; hajoldatok; fogpaszták;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, dezodorok; izzadásgátlók személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.
(210) M 05 01376
(220) 2005.04.14.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Otthont alkotni mûvészet
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 01378
(220) 2005.04.14.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(220) 2005.06.14.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02040
(220) 2005.06.14.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) LUX PEARL GLOW
(511) 3
Szappanok, mosószerek, fehérítõkészítmények, tisztítószerek; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készítmények,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem orvosi
célokra; masszázshoz használt készítmények nem orvosi célokra;
dezodoráló és izzadásgátló szerek; bõr- és hajápoló készítmények; samponok és kondicionáló szerek; hajszínezõ anyagok; hajformázó készítmények; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó szájvizek; száj- és fogápoló készítmények; gyógyíthatású anyagot nem tartalmazó toalett- készítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; bõrápoló szerek; olajok, krémek és oldatok bõrápolási célokra; borotválkozó készítmények; borotválkozás elõtt és borotválkozás után használt készítmények; szõrtelenítõkészítmények; napozó és nap ellen védõ készítmények; kozmetikumok; make up-ok és make-up eltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; púderek; gyapotrudacskák; kozmetikai lapocskák, szövetek vagy törlõkendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztítólapocskák, szövetek vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(210) M 05 01379
(220) 2005.04.14.
(731) AFM Ingatlankezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 01383
(220) 2005.04.14.
Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

Zentron

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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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási anyagok; 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; játékkártyák; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, 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 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

(210) M 05 01384
(220) 2005.04.14.
(731) Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Dimeryl
(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).
(210) M 04 02196
(220) 2004.05.10.
(731) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 02293
(220) 2005.07.06.
(731) Hûvösvölgy Sport Bár Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási anyagok; 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; játékkártyák; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, 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 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.
(210) M 04 02197
(220) 2004.05.10.
(731) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-

(511) 41
43

Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.
Vendéglátási, éttermi szolgáltatások.

(210) M 04 04145
(220) 2004.10.12.
(731) Herb-pharma AG, Lüchingen (DE)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 10

Fülgyertyák.

(210) M 04 04328
(220) 2004.10.25.
(731) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István 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.
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35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00509
(220) 2005.02.07.
(731) Teli Konyha Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások konyhafelszerelési árucikkek tekintetében.
(210) M 05 00877
(220) 2005.03.07.
(731) Vogl Elemér, Budapest (HU); Bognár Emõke, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, anyagok mûvészek részére, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével),
nyomdabetûk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység.
(210) M 05 01800
(731) Vonza Csaba, Nagykálló (HU)
(546)

(220) 2005.05.24.

(210) M 05 01803
(220) 2005.05.24.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Bearanyozza a focit.
(511) 32 Sör.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 00469
(220) 2005.02.03.
(731) dr. Zoltai Mária, Budapest (HU);
dr. Berzsenyi László, Érd (HU);
Varga Tibor, Budapest (HU);
Varga Marianne Roberta, Budapest (HU)
(541) NOVI-MIX
(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcssûrítmények,
szörpök, más készítmények italokhoz, egyéb alkoholmentes gyümölcsitalok, amelyekhez hazai és külföldi termelésbõl, hagyományos, erdei és alternatív biogazdálkodásból származó valamennyi
gyümölcsféleséget felhasználunk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02206
(220) 2005.06.30.
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt., Budapest (HU)
dr. Jónás Edit, Budapest

Lakásdoktor

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
M 05 02207
(220) 2005.06.30.
AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt., Budapest (HU)
dr. Jónás Edit, Budapest

Lakásdr.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02879
(220) 2005.09.06.
(731) PRIMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Puffasztott kukoricapehely.

(210) M 05 01801
(220) 2005.05.24.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Bearanyozza az örömöd.
(511) 32 Sör.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 05 01802
(220) 2005.05.24.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Bearanyozza a napod.
(511) 32 Sör.

(210) M 05 00550
(220) 2005.02.09.
(731) Korall-Ház Építõipari és Beruházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 37

(210) M 04 02822
(220) 2004.06.24.
(731) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Építkezések és javítások.

(210) M 05 00551
(220) 2005.02.09.
(731) H. Schubert egyéni cég, Bécs (AT)
(740) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BUSHDOCTOR
(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.
(210) M 05 00552
(220) 2005.02.09.
(731) TOP SERVICE Hungária Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevékenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.
(210) M 04 02824
(220) 2004.06.24.
(731) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(511) 37 Cipõjavítás, akkumulátorregenerálás, festékpatron és festékkazetta-töltés másológépekhez, tintapatron- és lézerkazetta
(toner) töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás, élezés, gravírozás, bélyegzõkészítés.

(210) M 04 02827
(220) 2004.06.24.
(731) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 00553
(220) 2005.02.09.
(731) GRANACO Kft., Szentendre (HU)
(546)
(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlakezelés, ingatlanügynöki tevékenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.
(511) 29

Napraforgóolaj, étkezési.

(210) M 04 03129
(220) 2004.07.16.
(731) HOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaszentmiklós (HU)
(740) dr. Végvári Mónika, Végvári Ügyvédi Iroda, Tatabánya
(546)

(210) M 04 02828
(220) 2004.06.24.
(731) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(511) 29

Hollandiából származó sajtok és összetevõik.

(210) M 04 02904
(220) 2004.07.01.
(731) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
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(546)

(511) 33
41
43

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Borok.
Kulturális rendezvények, kulturális és nevelési kiállítások.
Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

(210) M 04 04261
(220) 2004.10.19.
(731) Pándi Károly, Budapest (HU)
(541) FRENETIC
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 04 03513
(220) 2004.08.17.
(731) Fehér Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás; kórházi szolgáltatások; fizi(k)oterápia, faiskolai szolgáltatások; kertészet, kertmûvelés; higiéniai és szépségápolás
emberek részére, mindezen tevékenységek Távol-Keletrõl származó eszközök és módszerek felhasználásával.

M 04 03641
(220) 2004.08.30.
Günzer Tamás, Villány (HU)
dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

GÜNZER TAMÁS
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 04 03643
(220) 2004.08.30.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CHOC-NUSS
(511) 29 Zselék, zselés áruk.
30 Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi,
karamella, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk, kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor.
(210) M 04 03662
(220) 2004.08.31.
(731) Sárközi Imre, Esztergom (HU)
(541) OCEANUS
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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).
29 Tej és tejtermékek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 04 03802
(220) 2004.09.10.
(731) Szentlõrinc Városi Önkormányzat, Szentlõrinc (HU)
(546)

(210) M 04 03518
(220) 2004.08.17.
(731) DIGITANIA Kommunikációs Rt., Budapest (HU)
(541) iziPAY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek; mobiltelefonról történõ, bankkártya alapú fizetési rendszer.
38 Távközlés.
(210) M 04 03619
(220) 2004.08.26.
(731) ALBA HANDELS AB, Dalby (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) RAPSODI
(511) 29 Ételek elkészítésére használt növényi étkezési olajok és
zsírok.

(511) 41

Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 04 04366
(220) 2004.10.27.
(731) Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány 49%,
Szeged (HU); Majzik Andrea 30%, Szeged (HU);
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Jancsák Csaba 11%, Szeged (HU);
dr. Dömötör Máté 10%, Szeged (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00193
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(511) 30

Kekszek.

(210) M 05 00189
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(210) M 05 00194
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(511) 30

(511) 30

Kekszek.

(210) M 05 00190
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(511) 30

Kekszek.

Kekszek.

(210) M 05 00195
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(511) 30

Kekszek.

(210) M 05 00191
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(210) M 05 00197
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(511) 30

(511) 30

Kekszek.
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(210) M 04 04432
(731) DOXABI Rt., Miskolc (HU)
(541) DOXABI
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(220) 2004.11.03.

(210) M 05 00481
(220) 2005.02.04.
(731) Orbán Károly, Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(541) CAMPUS FITNESS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 00530
(220) 2005.02.07.
(731) SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH, Buehl (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ODOL
(511) 3
Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények,
fogápoló szerek és leheletfrissítõk; szájápoló készítmények, foggélek, fehérítõkészítmények, fogfényesítõ készítmények, fogfehérítõ készítmények és gyorsítószerek, kozmetikai folttisztító
készítmények.
5
Gyógyhatású szájápoló termékek, gyógyhatású fogfényesítõ készítmények, gyógyhatású fogfehérítõ készítmények, gyógyhatású szájvizek, gyógyhatású fehérítõkészítmények; rágógumik
és cukorkák foghigiéniai célokra.
10 Fog- és szájápoló eszközök; rugalmas és eldobható fogászati tálcák.
21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem, kefék és szivacsok, valamint azok tartói és applikátorai.
(210) M 05 00556
(220) 2005.02.09.
(731) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Finchick
(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.
(210) M 05 00557
(220) 2005.02.09.
(731) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(541) WE KNOW DRAMA
(511) 35 Online kereskedelmi 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 05 00504
(220) 2005.02.04.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Hús; hal; szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék; gyümölcspépek; tojások, tej és tejkészítmények; szója alapú élelmiszerek;
étolajok és zsírok.
30 Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; pótkávé; liszt
és gabonafélébõl készített ételek; kenyér; sütemény és édességek;
fagylaltok; méz; melasz; élesztõ; sütõpor; só; mustár; ecet; fûszerek; ízesítõ öntetek; étkezési jég.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szója alapú italok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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.
(210) M 05 00502
(220) 2005.02.04.
(731) TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Atlanta,
Georgia állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

M 05 00833
(220) 2005.03.02.
Electool Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Joó Beatrix, Joó Ügyvédi Iroda, Szentendre

ELECTOOL

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 05 00773
(220) 2005.02.28.
(731) MAGNA-TOOLS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(210) M 05 01888
(220) 2005.05.31.
(731) STANDART Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) HISTOMOBIL
(511) 35 Veterán-, nosztalgia- és hobbijármûvekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; bemutatók, árverések, kiállítások és vásárok szervezése.
(210) M 05 01889
(220) 2005.05.31.
(731) Vital-Level Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 00966
(731) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.03.11.

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 05 00967
(731) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.03.11.

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 05 00900
(220) 2005.03.08.
(731) EU Pharma Kft., Szamosszeg (HU)
(541) CATABOL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
(210)
(731)
(300)
(740)

(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 01898
(220) 2005.05.31.
(731) terrasan Haus + Gartenbedarf GmbH & Co. KG,
Rain am Lech (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) McGreen
(511) 1
Trágyák, ültetõkomposzt, növények védelmére szolgáló termékek.
5
Növények védelmére szolgáló termékek.
31 Fûmag.
(210) M 05 01899
(220) 2005.05.31.
(731) Oy Karl Fazer Ab, Helsinki (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

M 05 01943
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383920
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) COMENRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 05 01944
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383919
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) PACIRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 05 01945
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383918
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) NECYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(210) M 05 01950
(220) 2005.06.27.
(731) VOJTH Fék- és Súrlódástechnikai Kft., Debrecen (HU)
(546)
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, kelesztõporok; só, mustár; öntetek (kivéve salátához),
fûszerek; jég.

(511) 12 Fékek jármûvekhez, fékgarnitúrák jámûvekhez, fékpofák
jámûvekhez, fék-fogasívek jármûvekhez.

M679

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 01229
(220) 2005.04.04.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(541) SPASNO
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.
(210) M 05 01232
(220) 2005.04.04.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest
(541) INDIGO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 01233
(220) 2005.04.04.
(731) Sanoma Exit Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 05 01234
(220) 2005.04.04.
(731) FISCH Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya
(546)

(511) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászfelszerelések; kapásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszerelés); mesterséges csalik horgászathoz.
30 Gabonakészítmények; kukorica (darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely.
(210) M 05 01235
(220) 2005.04.04.
(731) TOBIO Bt., Budapest (HU)
(541) Pink sky
(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.
(210) M 05 01239
(220) 2005.04.04.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) BLIKK NÕK A MI TITKUNK
(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; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktlemezek (audió-videó); magnetofonszalagok; mozifilmek (exponált); video játékkazetták; videokazetták; videoszalagok.
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; daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek;
képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
könyvjelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); nyomtatványok; oktatási eszközök; papír; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; újságok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógépterminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;
oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; szerencsejátékok; szórakoztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás.
(210) M 05 01924
(220) 2005.06.01.
(731) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LOGIXNET
(511) 35 Import-export ügynökségi szolgáltatások, különösen vámkezelési és exportszolgáltatások, nevezetesen (vám) illeték- és
adókalkuláció, elutasított felek átvilágítása, összehangolt rendszerosztályozás, export-ellenõrzési besorolás, export-ellenõrzési
besorolási számok és exportengedélyek meghatározása; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatási szolgáltatások, különösen a fuvarozás és a szállítás területén; professzionális üzleti
konzultációs szolgáltatások, különösen a jármûvesszállítás-irányítás és menetrendbevétel területén; számítógépesített célkövetõ
és felderítési szolgáltatások nyújtása a világszerte történõ utas- és
személyi vagyontárgyak légi, vasúti, vízi és motorgépjármûves
felvétele és szállítása területén; átmenõ csomagok számítógépesített követése és felderítése; információ és célkövetési információ
nyújtása harmadik felek részére az árufelvétel és -szállítás helyzetérõl interneten és telefonon keresztül; csomagkövetési szolgáltatások nyújtása csomagok és személyi vagyontárgyak légi, vasúti,
vízi és motorgépjármûves árufelvételére, -szállítására és visszaküldésére vonatkozó információkkal kapcsolatosan globális számítógépes hálózatokon keresztül; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen a logisztikai menedzsmentben
a fuvarozás és a szállítás területén; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen fuvarszámla-információt azonosító automatizált nyilvántartás biztosítása ügyfelek részére glo-
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bális számítógépes hálózaton keresztül; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen szállítmányozási hálózatokat kezelõ megoldások szolgáltatása; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen sürgõs árufelvételi, raktározási, fuvarozási és szállítási szolgáltatások szervezése; kereskedelmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen csomagok
célkövetése globális számítógépes hálózat segítségével; üzletimenedzsment-támogatás, különösen postai küldemények szortírozása, kezelése és fogadása; tehervagonok helymeghatározása
számítógéppel, különösen átmenõ csomagok számítógépesített
célkövetése és felderítése.
36 Vámügynöki szolgáltatások.
38 Üzenetek és képek számítógéppel támogatott továbbítása,
különösen szállítási információ elektronikus továbbítása a dokumentum-, csomag- és rakományszállítási eljárások során.
39 Szállítás, raktározás, áruk szállítása, üzenetek kézbesítése,
különösen árufelvétel, raktározás, postai küldemények, dokumentumok, csomagok, rakományok szárazföldön, levegõben és
tengeren történõ szállítása; rakományok továbbítása; áruk csomagolása, különösen árucikkek szállításhoz történõ csomagolása;
szállítás, különösen levelek, dokumentumok, hírek, nyomtatott
közlemények, nyomtatott anyagok és egyéb áruk és vagyontárgyak légi, vízi, vasúti és gépjármûves szállítása; áruk, különösen
dokumentumok, csomagok és rakományok raktározása; utasszállítás és áruszállítás, különösen utasok és személyi vagyontárgyak
légi, vasúti, vízi és motorgépjármûves szállítása és fuvarozása;
tengeri körutazások szervezése és hajók bérbeadása, különösen
hajócharterjáratok szervezése mások részére; konténerek bérbeadása, különösen irattárolók bérbeadása; üzenetek kézbesítése,
különösen dokumentumok továbbítása és fogadása, valamint dokumentumok szállítása mások részére; raktározás, tárolás, csomagkézbesítés, áruk csomagolása, áruk szállítása és kézbesítése,
különösen csomagolás hajóba rakáshoz, légi, vízi, vasúti és motorgépjármûves szállításhoz, valamint áruk visszajuttatása az
elõbbiek vonatkozásában; szállítási információs szolgáltatások,
különösen nemzetközi fuvarozási és szállítási szolgáltatásokra,
csomagok, személyi vagyontárgyak légi, vasúti, vízi és gépjármûves fuvarozására, szállítására és visszaküldésére vonatkozó információ nyújtása; szállítási információs szolgáltatások, különösen
csomagok számítógépesített célkövetése és felderítése.
(210) M 05 00924
(220) 2005.03.09.
(731) OANH NGAN ’97 Kft., Budapest (HU)
(740) Neuwirth Lászlóné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) FOR=VER
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalap.
(210) M 05 00926
(220) 2005.03.09.
(731) Cosmos Mode AG, Pfäffikon (CH)
(300) 004091963
2004.11.26. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és más mosodai célokra szolgáló
anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; test- és
szépségápolási cikkek; szappanok; illatszerek, különféle illatosított vizek, különösen parfümök, kölnivizek, toalettvizek, dezodorok; illóolajok; hajszeszek; samponok és hajápoló készítmények,
kozmetikumok; bõrápoló krémek és oldatok kozmetikai célokra,
borotválkozó- és ápolókészítmények; fogápoló szerek; kozmetikai készítmények fürdéshez; rúzsok; vattarudacskák kozmetikai
célokra; körömlakkok; cipõfényezõk, smink.

9
Szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegkeretek és szemüveglencsék.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; Svájcból származó órák
és más idõmérõ eszközök.
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, diplomatatáskák és utazótáskák; bevásárlótáskák, kézitáskák, iskolai hátitáskák, iskolatáskák, sporttáskák, hátizsákok; tolltartók; utazókészletek; apró bõráruk; pénztárcák, levéltárcák, kulcstartók, öv- és csípõtáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, lószerszámok és nyergek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
(210) M 05 00753
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(554)

(220) 2005.02.25.

(511) 29 Extrudált eljárással elõállított élelmiszer-ipari termékek
táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, 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 01251
(220) 2005.04.05.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) EXOTIC ENERGY
(511) 3
Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5
Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéniai
készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfogkapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó szerek, fogragasztó porok.
(210) M 05 01252
(220) 2005.04.05.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

M681

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(541) EXTREME GREEN
(511) 3
Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5
Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéniai
készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.
(210) M 05 01253
(220) 2005.04.05.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwallbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BLEND-A-MED WHITENING IMPRESSIONS
(511) 3
Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5
Gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és
higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék,
fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok,
fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták,
gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz, fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz,
mûfogragasztó szerek, fogragasztó porok.
(210) M 05 01254
(220) 2005.04.05.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CITRUS BREEZE
(511) 3
Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5
Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéniai
készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.

(210) M 05 01089
(220) 2005.03.23.
(731) THERMOPRODUCT Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01246
(220) 2005.04.05.
(731) GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó
Részvénytársaság, Budakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 45

Rehabilitációs foglalkoztató munkaügyi szolgáltatásként.

(210) M 05 01862
(220) 2005.05.27.
(731) Dalgon Kft., Budapest (HU)
(541) Same, same, but different
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; ernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 01863
(220) 2005.05.27.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01865
(220) 2005.05.27.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 00839
(220) 2005.03.02.
(731) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 7

Porszívók; mosogatógépek; mosógépek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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puding, nápolyik, jégkrémek, turmixok, fagylaltok, fagyasztott
édességek, fagyasztott joghurt, fagyasztott vaníliaöntet.
41 Szórakoztatás éppen futó, animációs televízió-mûsorok formájában; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógép-hálózaton keresztül.

(210) M 05 01866
(220) 2005.05.27.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01867
(220) 2005.05.27.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 01119
(220) 2005.03.25.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ARGUS
(511) 32 Sörök, sörös italok.
(210) M 05 01126
(220) 2005.03.25.
(731) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)
(541) TROMBY
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01868
(220) 2005.05.27.
(731) Viacom International Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SPONGEBOB SQUAREPANTS
(511) 9
Színdarabok és musicalek hang- és videofelvételei; napszemüvegek; mágnesek; mindenféle típusú vezeték nélküli mobiltelefon-berendezések és -tartozékok, mobiltelefon-elõlapok,
vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre letölthetõ
csengõhangok, zenék, MP3-tartalmak, grafikák, videoképek, vezeték nélküli átvitel biztosítása csengõhangok, hangok, zene,
MP3-tartalmak, grafikák, videoképek, információk és hírek feltöltésére és letöltésére vezeték nélküli kommunikációs eszközökre; szavazás és hang, illetve szöveges üzenetek fogadása vezeték
nélküli mobil kommunikációs eszközök között; videojáték-programok programkazettán, lemezen, CD-ROM-on, kazettán, szalagon és minilemezen; számítógépes játékszoftverek lemezeken,
CD-ROM-on és minilemezen.
16 Nyomtatott anyagok, így levélpapírok és jegyzetfüzet betétlapok, fantáziakönyv-sorozatok, képregények, vidám könyvek,
matricák, jármûvek lökhárítójára ragasztható matricák, csereberekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, mappák, ceruzák, tollak,
naptárak.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruházat, övek, rövidnadrágok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, kendõk, kardigánok,
halloweenjelmezek, nõi ruhák, kesztyûk, tornanadrágok, fülvédõk, sálak, pizsamák, nadrágok, ingek, szabadidõruha-felsõk, síruházat, sportos nadrágok, napellenzõk, harisnyatartók, magas
nyakú pulóverek, alsónemû, mellények, tréningruhák, fejrevalók.
28 Játékok és játékszerek; így kártyajátékok, darts, babák;
plüssfigurák; akciófigurák és ezek tartozékai; CD-ROM-mal mûködõ önállóan üzemelõ videojáték gépek, önállóan üzemelõ videojáték gépek, önállóan üzemelõ hangjelzéses játékgépek, valamint társasjátékok; sportcikkek, így golfütõk, baseball-labdák,
futball-labdák, fallabdák, játéklabdák, baseballütõk, karácsonyfadíszek.
30 Kenyérfélék, kenyérrudak (bread sticks), rágógumi, tortadekorációk, ehetõ süteménydekorációk, vegyes sütemények, csokoládé alapú sütemény- és tortatöltelék, cukorkák, cukorral bevont pattogatott kukorica, karamellás pattogatott kukorica, karamellák, gabona alapú snackételek, sajtos ízesítésû kukoricapehely
snackek, rágógumi, csokoládéchips, kukoricachips, lisztbõl készült chips, csokoládé, csokoládéval bevont dió, mogyoró, csokoládépor, csokoládészirup, csokoládéöntet, kakaókeverékek, fagylalttölcsérek, aprósütemények, kukoricás csiga, sós keksz és sajtkeverékek, sós kekszek, készételek, gabona alapú szeletek, tortajég, gyümölcsös piték, ízesített és édesített zselatin, zabpehely
alapú snackszeletek, forró csokoládé, pattogatott kukorica, perec,

(210) M 05 01127
(220) 2005.03.25.
(731) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)
(541) MAGIC
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.
(210) M 05 01128
(220) 2005.03.25.
(731) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)
(541) CAVERN
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.
33 Borok, pezsgõk, szeszes italok a sörök kivételével.
(210) M 05 01301
(220) 2005.04.08.
(731) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 01302
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(300) 78560821
2005.02.04. US
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIDALTO
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01336
(220) 2005.04.12.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
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.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
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.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
M684

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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.
(210) M 05 01337
(220) 2005.04.12.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 02002
(220) 2005.06.10.
(731) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(541) BABAMOSOLY
(511) 3
Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek.
5
Egészségügyi termékek, bébiételek.
30 Tea.
(210) M 05 01987
(731) FORTO Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02078
(220) 2005.06.20.
(731) Haj Ahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)
(546)

(511) 43

(210) M 05 02087
(220) 2005.06.20.
(731) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) ORIENT CARE
(511) 3
Kozmetikai szerek.
41 Kozmetikai szolgáltatás.
44 Sport- és kulturális tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2005.06.08.

(511) 10 Sebészeti alapanyagok, orvosi mûszerek, berendezések, ortopédiai cikkek, ortopédcipõ talpak, talpbetétek, betét alapanyagok, fûzõalapanyagok, cipõalapanyagok, protézisek, mûvégtagok, kézujj és lábujjelválasztó betétek és védõk, lábpárnák, kötõk,
övek, védõk, gyógyászati készülékek és eszközök.

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

M 05 01385
(220) 2005.04.14.
Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

Lamigard

5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
M 05 01387
(220) 2005.04.14.
Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

Moxicam

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).
M 05 01388
(220) 2005.04.14.
Haas György, Budapest (HU)
dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

SZÜLETÉSVONAL

9
CD-ROM, audio-video kompaktlemezek.
16 Folyóiratok, hírlevelek, füzetek, könyvek, magazinok (idõszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok.
38 Rádió- és televízió-mûsorok, várandóssággal, születéssel
kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás telefonon.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek, 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), videofilmezés.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szülésznõk szolgáltatásai,
pszichológus szolgáltatásai.

(210) M 05 01392
(220) 2005.04.14.
(731) Szabolcsi Halászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsófia, Jenei és Balogh Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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(546)

(210) M 05 01294
(220) 2005.04.08.
(731) Jakab István, Fót (HU); Fajcsák Zsuzsanna, Mályi (HU)
(740) dr. Zafir János, Zafir és Kristóf és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
(210) M 05 01395
(220) 2005.04.14.
(731) STOPPONTHU Médiaszolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálása.
38 Elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk].
42 Számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és
fenntartása mások számára.
(210) M 05 01291
(220) 2005.04.08.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Zafír János, Zafír és Kritóf és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
(210) M 05 01296
(220) 2005.04.08.
(731) SZIGEDI BÚTOR Bútorkereskedõ és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01297
(220) 2005.04.08.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

Ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 05 01293
(220) 2005.04.08.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Zafír János, Zafír és Kristóf és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Víztérítõ Jakab István
(511) 41 Könyvkiadás.

(210) M 05 01300
(220) 2005.04.08.
(731) E-Otthon Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(541) E-Otthon
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01303
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(300) 78541898
2005.01.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EXSIRA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01304
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(300) 78541896
2005.01.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EXOVANCE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01305
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CABILANT
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01306
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PRISTIQ
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01307
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ELIFORE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01308
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ENZUDE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01309
(220) 2005.04.08.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ECENZ
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, idegi betegségek, a menopauza vazomotorikus tüneteinek, szorongásos betegségek, neuropatikus fájdalmak, fibromialgia, húgyúti betegségek, krónikus fájdalom, valamint funkcionális szomatikus tünetek megelõzésére
és/vagy kezelésére.
(210) M 05 01310
(220) 2005.04.08.
(731) Alberto-Culver Company, Melrose Park, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3

Hajápoló készítmények.

(210) M 05 01311
(220) 2005.04.08.
(731) Alberto-Culver Company, Melrose Park, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
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(210) M 05 01312
(220) 2005.04.08.
(731) VENUS OPTIK Optikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Juhász Zoltán, Nyíregyházi 1. sz. Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(546)

(210) M 05 02135
(220) 2005.06.24.
(731) KLUBHÁLÓZAT Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(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.
(210) M 05 01313
(220) 2005.04.08.
(731) VENUS OPTIK Optikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Juhász Zoltán, Nyíregyházi 1. sz. Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(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.
(210) M 05 01970
(220) 2005.06.07.
(731) Zöldpont Egyesület és Szerkesztõség, Nagymaros (HU)
(740) Cziráki Péter, Nagymaros
(546)

(210) M 05 02137
(220) 2005.06.24.
(731) OPEN HOUSE Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Betéti Társaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Posta Attila ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02140
(220) 2005.06.24.
(731) REÁL 9400 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Sopron (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 24 Szövetek és textilipari termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 05 02143
(220) 2005.06.27.
(731) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(740) Jankura János, 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.

(511) 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 05 02144
(220) 2005.06.27.
(731) Mobil Food Kft., Budapest (HU)
(541) CITYFOOD
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, dzsemek,
kompótok, tojások, tej, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
39 Szállítás, áruk raktározása és csomagolása, utazásszervezés.
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(210) M 05 02146
(220) 2005.06.27.
(731) Press-Max Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02157
(220) 2005.06.27.
(731) IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SIMGAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 05 02147
(220) 2005.06.27.
(731) Pósán Nikolett, Dunakeszi (HU)
(541) NIKI BELUCCI
(511) 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, 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 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 mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02148
(731) Szinkron Kft., Pécs (HU)
(546)

(220) 2005.06.27.

(210) M 05 02158
(220) 2005.06.27.
(731) IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LAMEPIL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 05 02011
(220) 2005.06.13.
(731) Vetter Hungary Termelõ és Kereskedelmi Kft., Csengele (HU)
(740) dr. Óvári Judit ügyvéd, Szeged
(546)

(511) 31

Gyümölcsök, friss hagymák, friss zöldség, zöldség.

(210) M 05 02013
(220) 2005.06.13.
(731) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
(541) ENERGETIX FLAVON
(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).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 02204
(220) 2005.06.30.
(731) Zhang Rong Liu, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
(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.
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.

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 05 02209
(220) 2005.06.30.
IBSA PHARMA Kft., Budapest (HU)
dr. Bucsiné dr. Kovács Jolán, Budapest

PORC-O-GO

5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, táplálékkiegészítõk, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
diétás anyagok gyógyászati használatra.
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(210) M 05 02210
(220) 2005.06.30.
(731) Regam Kft., Kemeneskápolna (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 05 02027
(220) 2005.06.14.
(731) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) RADO.ÉP
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipari gépek kölcsönzése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 43

Kempingszolgáltatások.

(210) M 05 02211
(220) 2005.06.30.
(731) Environmental Protection Enterprises wll, Manama Bahrein (BH)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és
Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) HARDOIL
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
35 Reklámozás.
42 Olajszennyezõdések eltávolítása, különösen tengerek és
óceánok olajszennyezõdéseinek eltávolítása.

M 05 02031
(220) 2005.06.14.
Communication Concept Kft., Budapest (HU)
dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

Ad Valvas

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.

(210) M 05 02033
(220) 2005.06.14.
(731) QWERTEL Rt., Budapest (HU)
(541) FRUTTINO
(511) 30 Édességek.
(210)
(731)
(300)
(740)
(546)

M 05 02284
(220) 2005.07.06.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
423.752
2005.02.28. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(210) M 05 02024
(220) 2005.06.14.
(731) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipari gépek kölcsönzése.
(210) M 05 02025
(220) 2005.06.14.
(731) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé alapú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(300)
(740)
(546)

M 05 02285
(220) 2005.07.06.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
423.753
2005.02.28. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipari gépek kölcsönzése.
(210) M 05 02026
(220) 2005.06.14.
(731) Kovács Jenõ, Bábolna (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) R.RADOÉP
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építõipari gépek kölcsönzése.

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé ala-
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csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; 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; valamint számítógépes hardver; vezeték nélküli fizetõeszközzel (transzponderrel, impulzusátvivõvel/válaszjeladóval) ellátott adattárolásra szolgáló írható, olvasható mûanyag (memória)kártya-szerû számítógépes hardver; kártyaolvasók mágnesesen kódolt kártyákhoz, integrált áramkörû csipet tartalmazó rádiófrekvenciás azonosító eszközök és kártyák; telekommunikációs
berendezések, nevezetesen, transzponderek (impulzusátvivõk/
válaszjeladók); pénzügyi szolgáltatások, banki tevékenységek, fizetés és telekommunikációs ipar területén használt számítógépes
hardver és számítógépes szoftver; számítógép-biztonsági szoftver; számítógépes operációs rendszerek számítógépes hálózatokon végrehajtott pénzügyi tranzakciókhoz.

pú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 02287
(220) 2005.07.06.
(731) Somogyi Róbert László, Budapest (HU)
(740) Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd, Budapest
(546)

38 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; valamint pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen, banki szolgáltatások, hitelkártya, valamint bankszámlakártya szolgáltatások; bizonyos pénzösszeggel bíró kártyákon keresztül kínált elõre
fizetett kártyaszolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások;
tranzakciós pontértékû szolgáltatások, rádiófrekvenciás azonosító eszközök által történõ fizetés és tranzakció érvényesítés/hitelesítés; elektronikus fizetés feldolgozási szolgáltatások; elektronikus pénzátutalási szolgáltatások; pénügyi információk szolgáltatása, pénzügyi vezetési és pénzügyi adatkezelési szolgáltatások;
automatizált (pénz/papír) számláló gépekkel kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadás a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

(511) 41 Helyfoglalás show-mûsorokra, játéktermi szolgáltatások
nyújtása, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), online játékok szolgáltatása, showmûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok lebonyolítása,
szórakoztatás, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatási tárgyú információk, versenyek szervezése (oktatás és
szórakoztatás), vidámparkok, élõ elõadások bemutatása.

(210) M 05 02321
(220) 2005.07.12.
(731) EURAMA Utazási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rohrbeck István Zsolt, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 02035
(220) 2005.06.14.
(731) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) VONGLUVA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.
(210) M 05 02036
(220) 2005.06.14.
(731) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PARGLUTA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.
(210) M 05 02330
(220) 2005.07.12.
(731) EMVCo, LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Foster City,
California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(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, kap-

(511) 39

Szállítás, áruk csomagolása, utazásszervezés.

(210) M 05 02324
(220) 2005.07.12.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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(210) M 05 02327
(220) 2005.07.12.
(731) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 02436
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa
(546)

(511) 30

(220) 2005.07.22.

Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 05 02380
(220) 2005.07.18.
(731) Jegon High-Tech Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Száraztészták.

(210) M 05 02320
(220) 2005.07.12.
(731) EURAMA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rohrbeck István Zsolt, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 39

Szállítás, áruk csomagolása, utazásszervezés.

(210) M 05 02333
(220) 2005.07.12.
(731) Skateboard World Industries, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), El Segundo, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépek, számítógépes programok és szoftverek,
hardverek; számítógépes szoftverek a szoftverfejlesztés, tesztelés, elõállítás, naprakésszé tétel, telepítés, optimalizáció, kivitelezés és integrálás területén már létezõ számítógépes szoftverekkel
és hardverekkel; vizsgáló és jelentõ rendszerek adatainak kezelésére szolgáló számítógépes szoftverek, illetve módosításokra
szolgáló szoftverek a számítógépes szoftverek és hardverek területén; projekteket menedzselõ, projektek kölcsönhatását vizsgáló,
illetve kapcsolat menedzselõ szoftverek; adatbázis-menedzselõ
szoftverek, automatizált üzleti eljárásokra szolgáló szoftverek,
elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szoftverek, számítógépes perifériák, számítógép és adatfeldolgozási eszközök, operációs és felhasználó instrukciók digitális formában tárolva számítógépen vagy számítógépszoftveren, különösen floppylemezen vagy CD-ROM-on.
37 Számítógépek és számítógépes hálózatok kiépítése, üzembe
helyezése és javítása, számítógépes rendszerek karbantartási
munkálatainak végzése.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, -fejlesztés;
tanácsadási szolgáltatás számítógépszoftverek és -hardverek területén, tanácsadási szolgáltatás a számítógépszoftverek elõállítására, tesztelése, naprakésszé tétele, telepítése, optimalizációja, kivitelezése és integrációja területén már létezõ számítógéphardver és
szoftverekkel, számítógépszoftver vizsgálati, analizációs, jelentési és optimalizációs szolgáltatások, automatizált üzleti eljárásokra szolgáló szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások, szoftver
támogatási és integrációs szolgáltatás, online telefonos szolgáltatás számítógéphardverek és -szoftverek, valamint automatizált
üzleti eljárások területén számítógépes programozás.
(210) M 05 02429
(731) Sárközy Judit, Õrbottyán (HU)
(546)

(511) 18 Táskák, hátizsákok, utazótáskák, akasztós ruhatáskák, irattárcák és pénztárcák.
25 Férfi és nõi ruházati cikkek, beleértve trikók, ingek, sportpulóverek, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, úszódresszek, dzsekik, tornacipõk, zoknik, szoknyák, ruhák, blúzok,
kalapok, felhajtott karimájú kis nõi kalapok, kis kerek fiúsapkák,
lábbelik.
28 Sportcikkek, beleértve gördeszkák, gördeszkakerekek, gördeszka fém alkatrészei beleértve a szorítószalagokat, rugalmas
talpfelületek és gördeszkavezetõk, gördeszkalapok, egysoros görkorcsolyák, térdvédõk, könyökvédõk, hódeszkák és hódeszkakötések.

(220) 2005.07.22.

(511) 5
Állatgyógyászati termékek; állatápolási termékek; állatgyógyszerek.
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szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.

(210) M 05 02432
(220) 2005.07.22.
(731) LHB INTER-SEC. Kft., Gyõr (HU)
(546)

(210) M 05 02433
(220) 2005.07.22.
(731) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár
(541) CIRMOS
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(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, keménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõírtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, 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 érték biztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, 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 utasátvizsgálást repülõtereken, 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

(210) M 05 02434
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa
(546)

(511) 30

(220) 2005.07.22.

Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 05 02504
(220) 2005.07.27.
(731) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Schaumburg,
Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Vezeték nélküli nagy kiterjedésû rádióhálózati és globális
hozzáférésû hálózati rendszerek, valamint ezek komponensei, nevezetesen bázisállomások, antennák, csomóponti kezelõmodulok, hozzáférésipont-modulok, adó-vevõk és szerelési hardver és
szoftver vezeték nélküli rádióhálózati rendszerek figyeléséhez,
mûködtetéséhez, kezeléséhez, frissítéséhez, hitelesítéséhez és
rejtjelezéséhez.
42 Tanácsadás és tervezés mások részére a vezeték nélküli rádióhálózatok területén.
(210) M 05 02661
(220) 2005.08.12.
(731) J-COM Euro Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) György László Bence, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 02662
(220) 2005.08.12.
(731) Sybil Holding Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(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.
15 Hangszerek.
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.
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.
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.
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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló 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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 02666
(220) 2005.08.12.
(731) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga 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 és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 05 02668
(220) 2005.08.12.
(731) Drugtech Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(300) 78/580,123
2005.03.04. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ENCORA
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek és készítmények, beleértve a
csontritkulás és a szív- és érrendszeri állapot kezelésére szolgáló
termékeket és készítményeket.
(210) M 05 02669
(220) 2005.08.12.
(731) Drugtech Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(300) 78/571,919
2005.02.22. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REPLIVA
(511) 5
Táplálékkiegésztítõk; vastartalmú kiegészítõk.
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szére a VOIP kommunikációs szolgáltatások használatát; olyan
online szoftver letöltésének biztosítása mások számára, amely lehetõvé teszi az elõfizetõk számára a VOIP kommunikációs
szolgáltatások használatát.

(210) M 05 02670
(220) 2005.08.12.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RODILON
(511) 5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek).
(210) M 05 02677
(220) 2005.08.12.
(731) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),
Dublin 15 (IE)
(300) 78/667,636
2005.07.11. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SKYPE OUT
(511) 9
Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tunerek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõkészülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rendszerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berendezések, hangszórók sztereo- és mono hanglejátszó berendezésekhez, hangszórók, CD-lejátszók, CD-írók, CD-cserélõk többlemezes CD lejátszókhoz a CD-lemez visszajátszásához és kiválasztáshoz, távirányítók CD-lejátszókhoz; elektronikus házi audio, video és személyi számítógép- központ szerverek, televíziók, projektoros televíziók, LCD-panelek, LCD-televíziók, plazmatelevíziók, mikrotelevíziók, televíziókészülékek, televíziótunerek,
képcsövek, televízió távirányítók, hi-fi hangberendezés-egységek mint televíziórendszerek külsõ alkotóelemei, televízió-képernyõk televíziótunerrel vagy anélkül, televízióhoz kapcsolható jelátalakító berendezések (set-top box), színhõmérséklet kapcsolók
televízió vevõkészülékekhez, cserélhetõ televízió- képcsövek, televíziótartozékok, így optikai szálas összekötõ elemek, kép kinagyítók, alkatrészkábelek és DVI-kábelek; elektromos hangrögzítõ készülékek, digitális videomagnók, DVD-lejátszók, digitális
hanglejátszó berendezések, digitális hanglemezek, optikai kommunikációs berendezések, PDA-k, digitális kódolók, MP3-lejátszók; digitális kamerák, nyomtatók digitális kamerákhoz, hordozható nyomtatók digitális kamerákhoz; hordozható, illetve kézi digitális elektronikus készülékek szöveges, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; számítógépszoftver a hordozható, ill. kézi digitális elektronikus készülékek használatához; szöveges-, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; fejhallgatók, fülhallgatók, fejhallgatók beépített hanglejátszó
készülékkel, hordozható, ill. kézi készülékek hangfájlok lejátszására; vezeték nélküli hírközlõ készülékek, így telefonok, kézibeszélõk, fejhallgatók, hangszórók, mikrofonok, fülhallgatók; vezeték nélküli kis hatótávolságú rádiókapcsolat létesítésére alkalmas
(bluetooth) készülékek, így telefonok, kézibeszélõk, fejhallgatók,
hangszórók, mikrofonok és fülhallgatók.

(210) M 05 02678
(220) 2005.08.12.
(731) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),
Dublin 15 (IE)
(300) 78/667,603
2005.07.11. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SKYPE IN
(511) 9
Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tunerek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõkészülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rendszerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berendezések, hangszórók sztereo- és mono hanglejátszó berendezésekhez, hangszórók, CD-lejátszók, CD-írók, CD-cserélõk többlemezes CD-lejátszókhoz a CD-lemez visszajátszásához és kiválasztáshoz, távirányítók CD-lejátszókhoz; elektronikus házi audio, video és személyi számítógép központ szerverek, televíziók, projektoros televíziók, LCD-panelek, LCD-televíziók, plazmatelevíziók, mikrotelevíziók, televíziókészülékek, televízió tunerek,
képcsövek, televízió távirányítók, hi-fi hangberendezés-egységek mint televíziórendszerek külsõ alkotóelemei, televízió képernyõk televízió tunerrel vagy anélkül, televízióhoz kapcsolható
jelátalakító berendezések (set-top box), színhõmérséklet kapcsolók televízió vevõkészülékekhez, cserélhetõ televízió képcsövek,
televíziótartozékok, így optikai szálas összekötõ elemek, kép kinagyítók, alkatrészkábelek és DVI-kábelek; elektromos hangrögzítõ készülékek, digitális videomagnók, DVD-lejátszók, digitális
hanglejátszó berendezések, digitális hanglemezek, optikai kommunikációs berendezések, PDA-k, digitális kódolók, MP3-lejátszók; digitális kamerák, nyomtatók digitális kamerákhoz, hordozható nyomtatók digitális kamerákhoz; hordozható, illetve kézi digitális elektronikus készülékek szöveges, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; számítógépszoftver a hordozható, ill. kézi digitális elektronikus készülékek használatához; szöveges-, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; fejhallgatók, fülhallgatók, fejhallgatók beépített hanglejátszó
készülékkel, hordozható, ill. kézi készülékek hangfájlok lejátszására; vezeték nélküli hírközlõ készülékek, így telefonok, kézibeszélõk, fejhallgatók, hangszórók, mikrofonok, fülhallgatók; vezeték nélküli kis hatótávolságú rádiókapcsolat létesítésére alkalmas
(bluetooth) készülékek, így telefonok, kézibeszélõk, fejhallgatók,
hangszórók, mikrofonok és fülhallgatók.

38 Hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresztül,
filemegosztáshoz szükséges, peer-to-peer típusú számítógépes
hálózati kapcsolattal mûködõ kommunikációval; elektronikus
adatátvitel és dokumentumok továbbítása számítógép-terminálokon keresztül, és azonnali üzenetküldõ alkalmazással.
42 Számítógépes szolgáltatások és szoftverfejlesztés megbízás
alapján, így számítógépes szoftver és hardver tervezése távközlésben és hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresztül történõ alkalmazásához, adatátvitelhez és azonnali üzenetküldõ alkalmazáshoz; területi hálózatokhoz és globális számítógépes
információs hálózathoz való nagy sebességû hozzáférés biztosítása; weboldalak létrehozása és karbantartása megbízás alapján;
webhely biztosítása globális számítógépes hálózat szerverén
megbízás alapján; számítógépszoftverek telepítése és karbantartása; olyan, nem letölthetõ számítógépszoftverek ideiglenes használatának biztosítása, amelyek lehetõvé teszik az elõfizetõk réM695

38 Hangszolgáltatás internetes protokolon (VOIP) keresztül,
filemegosztáshoz szükséges, peer-to-peer típusú számítógépes
hálózati kapcsolattal mûködõ kommunikációval; elektronikus
adatátvitel és dokumentumok továbbítása számítógép-terminálokon keresztül és azonnali üzenetküldõ alkalmazással.
42 Számítógépes szolgáltatások és szoftverfejlesztés megbízás
alapján, így számítógépes szoftver és hardver tervezése távközlésben és hangszolgáltatás Internetes protokollon (VOIP) keresztül történõ alkalmazásához, adatátvitelhez és azonnali üzenetküldõ alkalmazáshoz; területi hálózatokhoz és globális számítógépes
információs hálózathoz való nagy sebességû hozzáférés biztosítása; weboldalak létrehozása és karbantartása megbízás alapján;
webhely biztosítása globális számítógépes hálózat szerverén
megbízás alapján; számítógépszoftverek telepítése és karbantartása; olyan, nem letölthetõ számítógépszoftverek ideiglenes használatának biztosítása, amelyek lehetõvé teszik az elõfizetõk részére a VOIP kommunikációs szolgáltatások használatát; olyan
online szoftver letöltésének biztosítása mások számára, amely
lehetõvé teszi az elõfizetõk számára a VOIP kommunikációs
szolgáltatások használatát.
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(210) M 05 02680
(220) 2005.08.15.
(731) Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)
(541) CITROKALCIUM
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, vitaminkészítmények, vitaminok és ásványi anyagok pótlására
szolgáló termékek, élelmiszer-kiegészítõk humángyógyászati
használatra.

(210) M 05 02715
(220) 2005.08.18.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 02709
(731) Gál Tibor, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(220) 2005.08.18.

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 05 02713
(220) 2005.08.18.
(731) PETRA Ruházati Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02714
(731) Kelly Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02716
(220) 2005.08.18.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó, Dr. Sarkady Ildikó 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02620
(220) 2005.08.09.
(731) The Scott Fetzer Company (Ohio állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/643,102
2005.07.19. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BRILLIANZ
(511) 7
Porszívók és tartozékaik.

(220) 2005.08.18.

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 02632
(220) 2005.08.10.
(731) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások); gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
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(210) M 05 02741
(220) 2005.08.23.
(731) INDEX.HU Rt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02734
(220) 2005.08.22.
(731) Clavis Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kacz Ivett, Budapest
(546)

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

(210) M 05 02737
(220) 2005.08.22.
(731) Turizmus Idegenforgalmi Kiadó Propaganda és Kereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György 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.

(210) M 05 02738
(731) Juhász Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 02842
(220) 2005.09.01.
(731) Reckitt Benckiser N.V., NZ Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) STAIN & DRAIN
(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló- vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó és -eltávolító szerek háztartási használatra; rozsdaoldó- és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó- és zsírfolt-eltávolító szerek, más folteltávolító szerek; készítmények
mosogatók lefolyói és más lefolyók tisztítására, dugulásmentesítésére és tisztántartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás,
valamint rozsda- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére,
kelmelágyító és -öblítõszerek; mosószeradalékok; a felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.
(210) M 05 02843
(731) MALOM Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.09.01.

(511) 6
Alumíniumból és más fémbõl készült redõnyök, zsaluk, reluxák, karnisok, sínek, keretek.
7
Motorok és vezérlések karnisokhoz, függönyökhöz, árnyékolóberendezésekhez.
18 Napernyõk, napellenzõk nem fémbõl.
20 Bútorok, függönyök, függönytartók, sínek fából, textilbõl,
mûanyagból, trópusi fából, nádból, függönyrudak, függönyakasztók, kampók, horgok, csúszkák.
22 Kötelek, zsinórok, vásznak, ponyvák.
24 Textilbõl készült függönyök, drapériák, ágytakarók, huzatok, textilek, bútorszövetek, szúnyoghálók, függönyhúzó szalagok, ágy- és asztalnemûk.
37 Karnisok, függönyök, árnyékolók karbantartása, javítása,
tisztítása.
42 Belsõépítészet, lakberendezés, függönyök és árnyékolók
tervezése.

(220) 2005.08.22.

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

(210) M 05 02848
(220) 2005.09.01.
(731) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Pressing Csaba, Budapest
(541) Café Premier
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatás); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
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(210) M 05 02849
(220) 2005.09.01.
(731) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Pressing Csaba, Budapest
(546)

(210) M 05 02765
(731) Szeift Ádám, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.08.24.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatás); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

(210) M 05 02857
(220) 2005.09.01.
(731) Szekszárd Rt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Zaczard
(511) 33 Alkoholos italok, különösen borok és pezsgõk.

(210) M 05 02859
(220) 2005.09.01.
(731) Expressco, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EXPRESS
(511) 25 Ruházati cikkek, nevezetesen fürdõköpenyek, strandlepedõk, övek, blézerek, blúzok, bodik, csizmák, boxer sortok, melltartók, felsõrészek, ingvállak, sapkák, kabátok, ruhák, harisnyakötõk, csípõszorítók, kesztyûk, köntösök, nyakpántos felsõk, kalapok, hajpántok, dzsekik, farmernadrágok, joggingöltözetek, kötött ingek, kötött felsõk, balett-trikók, fehérnemû, egyujjú kesztyûk, pongyolák, hálóköntösök, hálóingek, pizsamák, nõi nadrágok, alsónadrágok, harisnyanadrágok, szandálok, szarongok, sálak, ingek, cipõk, sortok, szoknyák, pantallók, papucsok, alsóruhák, gumitalpú cipõk, zoknik, harisnyák, öltönyök, tréningnadrágok, sportpulóverek, tornanadrágok, tréningruhák, pulóverek,
fürdõruhák, pólók, ujjatlan pólók, kombidresszek, nyakkendõk,
harisnyanadrágok, alsónadrágok, atlétatrikók, alsóruházat.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02766
(731) Grósz Mónika, Budapest (HU)
(546)

(511) 43
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2005.08.24.

Vendéglátás.

M 05 02767
(220) 2005.08.24.
Farina Rt., Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

BELLA FARINA

5
Gabonafélék feldolgozásának melléktermékei gyógyászati
célra, vitaminos készítmények.
30 Kekszek, gabonapelyhek, tésztafélék.

(210) M 05 02769
(220) 2005.08.24.
(731) Neurim Pharmaceuticals S.A., Lausanne (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NOCTURNO
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények alvászavarok kezelésére.

(210) M 05 03123
(220) 2005.09.28.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest
(541) Kék szalag
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 02764
(220) 2005.08.24.
(731) Zsidek László 34%, Mogyoród (HU);
Zsidek Balázs 33%, Budapest (HU);
Zsidek Péter 33%, Üröm (HU)
(740) dr. Szalmásy Miklós, Szalmásy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÍZVADÁSZ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210)
(731)
(300)
(740)

M 05 02770
(220) 2005.08.24.
PROJETCLUB, Villeneuve D’Ascq (FR)
05 3 343 188
2005.02.24. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ARTENGO
(511) 1
Textilvízhatlanító impregnáló szerek; bõrvízhatlanító szerek; fényképészeti papír; exponálatlan fényérzékeny filmek.
3
Szappanok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek); dozodorok személyes használatra (illatszerek), (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); cipõviaszok és -krémek (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); védõkrémek a kidörzsölés ellen (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek); melegítõzselék a bõrrel (mint ütõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); hajsam-
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ponok (mint ütõvel és/vagy labdával ûtött sportokkal kapcsolatos
termékek); tusolózselék (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
9
Mûsoros videoszalagok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött
sportokkal kapcsolatos termékek); mûsoros audio és video kompaktlemezek (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); mûsoros mágneses lemezek (mint ûtõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); mûsoros optikai kompaktlemezek (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött
sportokkal kapcsolatos termékek); videojátékgépek televíziókészülékekkel történõ használatra (mint ütõvel és/vagy labdával
ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); védõszemüvegek (mint
ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek);
védõsisakok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); napszemüvegek, szemüvegtokok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
16 Papír, nevezetesen írópapír, mûvészeti papír, újságpapír;
karton; kartonból készült termékek, nevezetesen dobozok; papírtáskák, borítékok és papírzacskók csomagolásra; nyomtatott
anyagok; könyvkötõk; fényképek; nyomóducok; irodaszerek, nevezetesen borítékok, ragasztószalag-adagolók; ragasztók (tapadós anyagok) irodai és háztartási használatra; anyagok mûvészek
részére; kefék, írógépek (elektromos vagy nem elektromos) és
irodai kellékek (bútorok kivételével), nevezetesen irodai kapcsok,
rajzszegek, javítófolyadékok, papírvágók, akták, orsók írógépszalagokhoz, bélyegzõgépek ipari célokra; oktatási anyagok (bútorok kivételével), nevezetesen földrajzi térképek, könyvek,
poszterek; iskolai felszerelések, nevezetesen tollak; tollbetéttartók; tolltartók; nyomdabetûk (számjegyek és betûk), ceruzahegyezõk, ceruzák, ceruzabéltartók; radírgumik; albumok, könyvek, útikönyvek (turisztikai könyvek), útmutatók (ismertetõ
könyvek); használati útmutató kézikönyvek; évkönyvek, brosúrák, füzetek, katalógusok, kalendáriumok, újságok; nyomtatott
kiadványok, nevezetesen magazinok és katalógusok az utazás,
szabadtéri programok, illetve tevékenységek, szabadidõ, sport- és
sportfelszerelések és ruhák területén; térképek; kártyaborítók; térképborítók; papír kávéfilterek; lehúzóképek; csomagolópapír;
szemeteszsákok (papírból vagy mûanyagból); zacskók mikrohullámú fõzéshez; jelzõtáblák papírból vagy kartonból; egészségügyi papír, illemhelyek részére; asztalnemû papírból; papírtörülközõ; papír zsebkendõk; levelezõlapok.
18 Bõrtáskák (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal
kapcsolatos termékek); napernyõk (mint ütõvel és/vagy labdával
ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); sporttáskák (mint ütõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
20 Bútorok, nevezetesen kerti asztalok és székek; kempingbútorok, nevezetesen asztalok, székek és összecsukható asztalok és
székek, zsámolyok és összecsukható ülõkék; karosszékek; tükörüvegek (tükrök); képkeretek; bemutatótáblák; kartotékszekrények; szívószálak; ágyfelszerelés (ágynemû kivételével), nevezetesen hálózsákok kempingezéshez, kempingágyak; matracok és
ágymatracok nem gyógyászati célokra; nem fémbõl készült azonosítólapok és számtáblák; nem fémbõl készült zárak jármûvekhez; gyerekjárókák.
21 Nem nemesfémbõl készült tányérok; nem nemesfémbõl készült talpas poharak; ivópalackok utazók részére; nem elektromos
kávéskannák, nem nemesfémbõl; fésûk és szivacsok; kefék; kefekötõ anyagok, nevezetesen tisztítókefék fegyverekhez, higiéniai
kefék állatok bundájához, tisztítókefék kötelekhez, fürdõkefék,
hajkefék, cipõkefék, ruhakefék, borotvapamacsok, elektromos és
nem elektromos fogkefék; kézi tisztítóeszközök, nevezetesen
seprûk, tisztítórongyok, tisztítószerrel átitatott ruhák tisztításhoz;
megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg (kivéve az épületüvegeket); nem nemesfémbõl készült asztali edények (a kések,
villák és kanalak kivételével), nevezetesen edények, csészék, tálak, evõpálcikák, ivópoharak, papírból vagy mûanyagból készült
kelyhek és poharak; hodozható hidegtartó dobozok (nem elektromos); hûtõpalackok, szigetelõpalackok.
22 Kötelek (nem gumiból, nem ütõkhöz, nem hangszerekhez);
zsinórok szemüvegekhez; zsinegek; halászhálók; álcahálók; sátrak; vitorlavásznak (nem biztonsági használatra, nem babakocsik
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borításához); vitorlák; párnázóanyagok (a gumiból és mûanyagból készültek kivételével); nyers textilrostok; takaróvitorlák; textilzsákok.
24 Szövetek; vízálló szövetek; tapadós szövetek hõségben való
használatra; cipõkhöz való szövetek; háztartási textíliák; textiltörülközõk; pohártörlõ ruhák; címkék (szövet); (védõ) huzatok bútorokra; asztalnemû (nem papírból); asztali textilszalvéták; asztalterítõk (nem papírból); fürdõszobai textítilák (kivéve ruhák);
mosókesztyûk; textilbõl készült arckendõk; ágynemû; ágytakarók; lepedõk (textilbõl); párnahuzatok; díszpárnahuzatok; hálózsákok (lepedõvászon); ágytextíliák; matrachuzatok; úti takarók
(pokrócok); textil zsebkendõk; textilkendõk smink eltávolítására;
lobogók; zászlók (nem papírból); biliárdposztó; kelmék.
25 Ruházat férfiak, nõk és gyermekek részére, nevezetesen alsóruházat, melegítõk, pulóverek, kardigánok, szoknyák, ruhák,
nadrágok, rövidnadrágok, pantallók, térdnadrágok, dzsekik, anorákok, ingek, rövidujjú pólók, nyakkendõk, sálak, övek, kesztyûk
(mint ûtövel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); vízhatlan ruhák (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); kalapok, sapkák, fejpántok (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); zoknik (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos
termékek); cipõk (az ortopédia cipõk kivételével); ütõvel és/vagy
labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); sportcipõk
(mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); talpak lábbelikhez (mint ütõvel és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek); ruhák sportoláshoz, kivéve a búvárruhákat, és úgy mint nadrágok, dzsekik, rövidnagrágok, rövidujjú pólók, pulóverek, tréningruhák, ingek, trikók (mint ütõvel
és/vagy labdával ûzött sportokkal kapcsolatos termékek).
26 Zsinórok és szalagok; gombok; kapcsok és hurkok; gombostûk és tûk; cipõkapcsok; csíptetõk ruhákhoz; cipõcsatok; karszalagok; mezszámok; hajpántok; rugalmas szalagok, cipzárak táskákhoz; nadrágszorítók biciklistáknak.
27 Szõnyegek; tornamatracok; lábtörlõk; gyékényfonatok; linóleum; padlóburkolatok; tapéták (falikárpit) nem textilbõl.
28 Játékok, társasjátékok, célbadobó játékok, játékkártyák, tekejátékok, építõjátékok; játékszerek, játékszerek háziállatoknak,
plüssjátékok, mûanyag játékok, felfújható játékok, vízben használható játékok és játékszerek; játékrollerek; játék léggömbök;
sport- és testnevelési cikkek, ruhák, cipõk és matracok kivételével; hódeszkák, hódeszkaborítók, hószörfdeszkák és hószörfdeszkákhoz tervezett táskák, szánkók, ródlik (sportcikkek); hócipõk;
szájvédõk; lábszárvédõk; könyökvédõk és térdvédõk sportoláshoz; korcsolyacipõk korcsolyával; bokszkesztyûk; röptethetõ deltaszárnyak; íjászati felszerelések, nyilak íjászkodáshoz; hüvelyek
és tegezek nyilakhoz; bobok; játéksárkányok; csévék játéksárkányokhoz; zsinórok ütõkhöz, ütõk; labdák különféle játékokhoz;
horgászfelszerelés, nevezetesen horgászbotok és horgászkellékek, nevezetesen orsók horgászathoz, zsinórok, kapásjelzõk, horgok, mûcsalik és horgászcsalik; szörfdeszkák; labdák, léggömbök, hálók sportokhoz; golfütõk; lécek vízisízéshez, sílécvasalatok, síkötések; súlyok és súlyzók; íjak, íjpuskák és nyilak; játék
szigonypuskák; uszonyok úszáshoz; játék és sport úszómedencék; csúszdák úszómedencékhez; gördeszkák; kellékek bûvészmutatványokhoz; csúszdák; biliárdok és biliárdlabdák, biliárddákók; készülékek fizikai rehabilitáláshoz és testedzõ gépek testgyakorlatokhoz, haspadok; szobakerékpárok; expanderek (rugós
tornaszer); hokiütõk; tekebábuk és -labdák pentanque (délfrancia
golyójáték); pingpongasztalok; biztonsági korlátok különféle
sportokhoz; színházi álarcok; sportszánkók; karácsonyfadíszek a
világítóeszközök és az édességek kivételével.
37 Sportfelszerelések javítása; sportfelszerelések felállítása;
sportfelszerelések karbantartása; fertõtlenítés; jármûvek tisztítása; épületek tisztítása.
41 Szakiskolák (oktatás); tanítás; gyakorlati képzés (szemléltetõ oktatás); sporttábor-szolgáltatások; sportesemények ütemezése; egészségügyiklub-szolgáltatások; testnevelés; klubszolgáltatások (szórakoztatási vagy oktatási); állatok idomítása; golfozási
lehetõségek biztosítása; sportolási lehetõségek biztosítása; testedzés; teniszpályák bérbeadása; stadionhelyek bérbeadása; sport-
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felszerelések (kivéve jármûvek) bérbeadása; búvárfelszerelések
bérbeadása; rekreációval kapcsolatos információk; rekreációs lehetõségek biztosítása; vidámparkok; szórakoztató kertek; üdülõtábor-szolgáltatások (szórakoztatás); lottózók mûködtetése; partik tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás show-kra; könyvkölcsönzés; tanulmányi/oktatási vagy szórakoztató versenyek szervezése; sportversenyek szervezése; szórakozással kapcsolatos információk; workshopok szervezése és lefolytatása (képzés); beszélgetések, konferenciák, kongreszusok szervezése és lefolytatása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; (nem letölthetõ) online elektronikus publikációk biztosítása; szerencsejáték gépekkel felszerelt üzlethelyiségek nyújtotta szolgáltatások;
online játékszolgáltatások (számítógépes hálózatról); diszkószolgáltatások; könyvek kiadása; filmek, videofelvevõk, televíziókészülékek, videoszalagok, hangfelvételek, mozigépek, show-díszletek kölcsönzése; mozilehetõségek; mozistúdió-szolgáltatások;
rádió- és televízióprogramok készítése; videoszalagok vágása;
felvételistúdió-szolgáltatások.

(210) M 05 03207
(731) Légrádi Petra, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.10.05.

(210) M 05 03067
(220) 2005.09.22.
(731) CALLETO EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Prandler és Petróczy Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CALLETO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 03068
(731) Grand-Ács Kft., Solymár (HU)
(546)

(220) 2005.09.22.

(511) 35 Reklámozás, marketing és ezek ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Építõipari kivitelezések.
(210) M 05 03069
(731) Yi Qi Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.09.22.

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

(210) M 05 03064
(220) 2005.09.22.
(731) Mobile Multimedia Services Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03075
(220) 2005.09.22.
(731) Barta Impex Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Barta Tímea, Biatorbágy
(546)

Szórakozás, kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03066
(220) 2005.09.22.
(731) DOKK BISTRO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 05 03076
(220) 2005.09.22.
(731) Palatin Kft., Tarján (HU)
(541) MÁGNÁS
(511) 29 Húsok és húskészítmények.
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(210) M 05 03077
(220) 2005.09.22.
(731) Palatin Kft., Tarján (HU)
(541) MANDOLIN
(511) 29 Húsok és húskészítmények.
(210) M 05 03079
(220) 2005.09.22.
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC.
(Delaware államban bejegyzett társaság), Foster City,
Kalifornia (US)
(300) 78/595,551
2005.03.25. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ATRIPLA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.
(210) M 05 02874
(220) 2005.09.05.
(731) HILLTOP-BOR Ker. és Szolg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VÁR A VÁR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezés), idõleges szállásadás.
(210) M 05 02807
(220) 2005.08.30.
(731) NEXUS Holding Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Barabás Bertalan ügyvéd, Kisvárda
(546)

(511) 36 Bankügyletek; biztosítási ügynökségek, biztosítások; elhelyezés (tõke-); életbiztosítás; értékek letétbe helyezése; fiduciáris
szolgáltatások; hitel; hitelbehajtó ügynökségek; hitelirodák; ingatlan haszonbérbe adása; ingatlanok becslése; ingatlanok kezelése; ingatlanügynökségek; kompenzációs ügyletek (csere); kölcsön (pénz); lakások bérlete; lakásügynökségek; ingatlanközvetítés (franchise hálózatban); óvadék (garancia); pénzügyi becslések; pénzügyi elemzések; pénzügyletek; takarékoskodás; tõkebefektetés; tõkeberuházás; tranzakciók (pénzügyi ügyletek); ügynöki munkák; zálogkölcsön.
41 Filmgyártás; filmstúdiók; könyvkiadás; levelezõ oktatás;
oktatás; levelezõ tanfolyamok; összeállítása (rádió- és tv-programok); szövegek kiadása; tanítás, oktatás; újságok elõfizetése;
lapkiadás.

(210) M 05 02809
(220) 2005.08.30.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DUOMAX
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóból és csokoládéból készült termékek, cukrászsütemények, péksütemények, tésztafélék, tésztatermékek (dough products).
(210) M 05 02810
(220) 2005.08.30.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) INVERSO
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóból és csokoládéból készült termékek, cukrászsütemények, péksütemények, tésztafélék, tésztatermékek (dough products).
(210) M 05 03360
(220) 2005.10.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DOBROSON
(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).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03363
(220) 2005.10.18.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Gyõzike

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 03364
(220) 2005.10.18.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 02808
(220) 2005.08.30.
(731) GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 03365
(220) 2005.10.18.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(541) GRAVIDA
(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).

(210) M 05 03138
(220) 2005.09.29.
(731) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03371
(220) 2005.10.18.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ENERLIV
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(210) M 05 03130
(220) 2005.09.29.
(731) REALCONTACT Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) ÚJPULZUS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
könyvek, magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, nyomdabetûk; klisék.
(210) M 05 03133
(220) 2005.09.29.
(731) Multimédia Holding Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 05 03134
(220) 2005.09.29.
(731) Multimédia Holding Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 03137
(220) 2005.09.29.
(731) HUNTEXTIL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03139
(220) 2005.09.29.
(731) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; számítógépprogram és szoftverek; olyan
DVD adathordozón lévõ kiadvány, amely interaktív módon képes
kommunikálni a felhasználóval, nem filmet tartalmaz, hanem
filmrészletekkel kiegészített vagy anélküli menürendszerek sajátos kapcsolódásából kialakított multimédiás alkalmazások, szoftverek; lejátszható asztali DVD-n, számítógépen, valamint bármilyen DVD-olvasásra képes konzol eszközön (pl. Sony PlayStation
2, Microsoft Xbox, stb).
16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
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mek), 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(546)

(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.
(210) M 05 03510
(220) 2005.11.02.
(731) TQMI Kft. Hungary, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03141
(220) 2005.09.29.
(731) FRIESLAND HUNGÁRIA Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(554)
(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) 29

(210) M 05 03511
(220) 2005.11.02.
(731) Kovács Ádám, Pilisborosjenõ (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

Ízesített túróhab.

(210) M 05 03142
(731) SINOKER Kft., Siófok (HU)
(546)

(220) 2005.09.29.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03144
(731) Czene József, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.09.29.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03505
(220) 2005.11.02.
(731) Boost PR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dömös Krisztina ügyvéd, Budapest

(511) 1
Biológiai és vegyi készítmények talajjavító használatra.
5
Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények beleértve az
ásványvizeket és italokat is.
7
Gépek, motorok, áramfejlesztõk, energetikai átalakítók elsõsorban bioenergetikai alkalmazásokhoz beleértve az aprítógépeket és iszapgyûjtõket is.
9
Villamossági, optikai és mérõkészülékek és berendezések.
10 Gyógyászati, mûtéti eljárásokhoz szükséges mérõeszközök,
mûszerek és berendezések.
11 Kazánok és fûtõberendezések különösen a bioenergetikai
fûtõanyaggal mûködtetettek.
31 Tápszerek és adalékaik állatoknak; talajjavító szerek és
adalékaik.
32 Ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; italalap, italadalék és italsûrítmény termékek italkészítéshez.
42 Mûszaki kutatás, fejlesztés és tervezés.
44 Orvosi gyógyászati szolgáltatások; bioenergetikai mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 05 03660
(220) 2005.11.14.
(731) PHOTEL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szekszárd (HU)
(740) dr. Réti András, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 05 03103
(220) 2005.09.26.
(731) Palczert Tamás, Debrecen (HU); Lember Tünde, Debrecen (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03664
(731) Le Viet Hung, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.11.14.

Ruhanemûk.

(210) M 05 03666
(731) Kocsis Imre, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.11.14.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03104
(220) 2005.09.26.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)
(541) Lovag
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

(210) M 05 03105
(220) 2005.09.26.
(731) Nagy Lajos, Budapest (HU)
(740) dr. Kelecsényi Beáta, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 03375
(220) 2005.10.18.
(731) Birman Erzsébet, Budapest (HU);
Horváth Ildikó Zsuzsanna, Diósd (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03107
(220) 2005.09.26.
(731) Jakusch Tibor, Feketeerdõ (HU)
(541) Az élet elixírje Tokajból
(511) 33 A tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.
(511) 16 Nyomdaipari termékek; könyvek, kiadványok, képeslapok,
dobozok.
(210) M 05 02940
(220) 2005.09.09.
(731) GRACE-2002 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 05 03109
(220) 2005.09.26.
(731) Szima Paletta Kft., Kecel (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, növényi tápok, folyékony mûtrágya, virágföld, tõzeg.
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utazótáskák és böröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok és nyergek, lószerszámok.

(210) M 05 02877
(220) 2005.09.06.
(731) Ji Xiang 2003 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás, reklámanyagok kölcsönzése, terjesztése.
42 Szépségápolási, kozmetikai szolgáltatások.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02880
(220) 2005.09.06.
(731) PRIMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02930
Tisri Rt., Budapest (HU)
Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(220) 2005.09.09.

Lakberendezés fõvárosa
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 05 02931
(220) 2005.09.09.
(731) Pánczér László, Budapest (HU); Vörös Roland, Budapest (HU)
(740) dr. Herman Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 02882
(220) 2005.09.06.
(731) Szent Márton Gyermekmentõszolgálat Közhasznú Alapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
(511) 39

Mentõszolgálattal való szállítás; mentõszolgáltatások.

(210) M 05 02888
(220) 2005.09.06.
(731) LEHAR GmbH, Ebreichsdorf (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HARAKIRI
(511) 33 Szeszes italok és likõrök.
(210) M 05 02889
(220) 2005.09.06.
(731) Pakay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02932
(220) 2005.09.09.
(731) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 02934
(220) 2005.09.09.
(731) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 05 02942
(220) 2005.09.09.
(731) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02935
(220) 2005.09.09.
(731) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek; horgászcikkek, horgászzsinórok.
(210) M 05 02944
(220) 2005.09.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrkeményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.
(210) M 05 02936
(731) Pócz József, Balatonlelle (HU)
(546)

(220) 2005.09.09.

(511) 31 Kertészeti termékek, szõlõoltvány.
32 Mustok, szõlõmustok.
33 Borok, gyümölcstartalmú alkoholos italok.
35 Hirdetés, piackutatás, plakáthirdetés, reklám, reklámújság,
kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás, borkóstoltatás.
(210) M 05 02937
(220) 2005.11.18.
(731) Motortech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
(546)

(511) 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.

(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 05 02945
(220) 2005.09.09.
(731) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EXPECTA
(511) 5
Vitaminok és táplálékkiegészítõk.
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(546)

(210) M 05 02995
(220) 2005.09.15.
(731) Bánhegyi Roland, Zalaegerszeg (HU)
(541) DJ.ROLAND
(511) 41 Diszkók, szórakoztatás.

(511) 35
36

(210) M 05 02996
(220) 2005.09.15.
(731) Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség,
Debrecen (HU)
(740) Gyémánt Kft., Debrecen
(546)

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

(210) M 05 02773
(220) 2005.08.25.
(731) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt., Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, Budapest
(546)

(511) 35
36

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

(210) M 05 02774
(220) 2005.08.25.
(731) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt., Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, 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.
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, mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 35
36

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

(210) M 05 02777
(731) Grassy Attila, Pécs (HU)
(546)

(210) M 05 02997
(220) 2005.09.15.
(731) Hortobágy Község Önkormányzata, Hortobágy (HU)
(740) Gyémánt Kft., Debrecen
(546)

(511) 25

(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, mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak).
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 02772
(220) 2005.08.25.
(731) IMMOBILIA Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Rt., Budapest (HU)
(740) Kertész Dániel, Budapest

(220) 2005.08.25.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02998
(220) 2005.09.15.
(731) MKB BANK Rt., Budapest (HU)
(541) MKB
(511) 36 Biztosítás, értékpapírügyletek, pénzmûveletek.
(210) M 05 02999
(220) 2005.09.15.
(731) Urbana Real Estate Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

M707

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 03000
(220) 2005.09.14.
(731) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) INTEL CORE
(511) 9
Adatfeldolgozó számítógéphardver, számítógépek, félvezetõk, mikroprocesszorok és félvezetõ készülékek, integrált áramkörök, számítógéphez áramköri lapkakészletek, számítógépalaplap és számítógép-melléklapok (daughterboard), számítógépes program, programozható processzorok.

(210) M 05 03009
(220) 2005.09.15.
(731) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) MIRACULUM
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 05 03002
(220) 2005.09.15.
(731) Borbély és Társa Bt., Tapolca (HU)
(546)

(210) M 05 03010
(220) 2005.09.15.
(731) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) ULTRA DERM
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 03011
(220) 2005.09.15.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) DI-TRAPEX
(511) 1
Vegyi készítmények mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti
használatra, vegyi készítmények (vetõ) magok kezelésére, termékenyítõ közegek, illetve trágyák.

(210) M 05 03003
(220) 2005.09.15.
(731) Carant ANTENNA Kft., Gyõr (HU)
(546)

5
Kártékony növények és állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek.
(511) 9
Híradástechnikai és rádiókommunikációs berendezések,
antennák, tápvonalak.
35 Áruk, mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások bel- és
külkereskedelme.
(210) M 05 03005
(220) 2005.09.15.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) CSOKOMELLO
(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,
kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélékbõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(210) M 05 03006
(220) 2005.09.15.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) CSOKOPOCKITOS
(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,
kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélékbõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(210) M 05 03007
(220) 2005.09.15.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) CSOKOCSILLAG
(511) 30 Cukorkák, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek,
kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélékbõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(210) M 05 03209
(220) 2005.10.05.
(731) Gere István Sütödéje Kft., Szigetszentmiklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, pékáru, péksütemények és cukrászati sütemények, élesztõk és sütõporok.

(210) M 05 03279
(220) 2005.11.14.
(731) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató Rt.,
Budapest (HU)
(541) CONTENTUM
(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.
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(210) M 05 03016
(220) 2005.09.16.
(731) FEY Kommunikációs és Direktmarketing Studio Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 40
41

(210) M 06 00459
(220) 2006.02.09.
(731) METRO Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Nyomdai szolgáltatás.
Elektronikus desktop kiadói tevékenység.

(210) M 05 03019
(220) 2005.09.16.
(731) ÕRMESTER Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen, biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 05 03020
(220) 2005.09.16.
(731) Halas Irodaszergyártó Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) GRÉTA
(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.
(210) M 05 02805
(220) 2005.08.30.
(731) Primagáz Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PRÍMAGÁZ.MINDENHOL OTTHON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 03766
(220) 2005.11.25.
(731) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE
AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY
OF EDUCATION P.R.C., Beijing 100044 (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatással kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolytatása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.
(210) M 05 03767
(220) 2005.11.25.
(731) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE
AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY
OF EDUCATION P.R.C., Beijing 100044 (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 05 03317
(220) 2005.10.13.
(731) Fisher Aircon Solutions LLC., Washington, DC. (US)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ Pintz és Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatással kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolytatása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.
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(210) M 05 03905
(220) 2005.12.08.
(731) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Debexpo
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03906
(220) 2005.12.08.
(731) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Debrexpo
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 04007
(220) 2005.12.19.
(731) Forever Home Bt., Ózd (HU)
(541) HARSONA
(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.
(210) M 05 03904
(220) 2005.12.08.
(731) Varga Péter Kálmán, Szeged (HU)
(541) LECTUM KIADÓ
(511) 16 Könyv.

Tojások (nem keltetõ tojás).

(210) M 06 01271
(220) 2006.04.12.
(731) TEVA Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) Bízom benne - TEVA
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01272
(220) 2006.04.12.
(731) TEVA Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01732
(220) 2006.05.17.
(731) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 06 00709
(220) 2004.11.15.
(731) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

(546)

(210) M 06 01733
(220) 2006.05.17.
(731) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Mammut
(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
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(210) M 06 01734
(220) 2006.05.17.
(731) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(541) ANTIVOM
(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).
(210) M 06 01653
(220) 2006.05.10.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ALFA NORMIX
(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).

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 06 01736
(220) 2006.05.17.
(731) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(210) M 06 01440
(220) 2006.04.26.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(210) M 05 00752
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(554)

(220) 2005.02.25.

(511) 29 Extrudálási eljárással elõállított élelmiszer-ipari termékek
táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek,
ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakós termékek,
müzliszeletek.
(210) M 05 01095
(220) 2005.03.23.
(731) Aktív Hotels International Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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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 05 02020
(220) 2005.06.13.
(731) Petõ László, Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 37 Építkezések; lakásépítés; épületek kivitelezése; magasépítési munkák.
(210) M 05 02430
(220) 2005.07.22.
(731) LHB INTER-SEC. Kft., Gyõr (HU)
(541) LHB INTER-SEC.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 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, keménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõírtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, 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 érték biztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, 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 utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem,

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02771
(220) 2005.08.25.
Tálos Attila, Budapest (HU)
dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

GELLAVILLA
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 02885
(220) 2005.10.06.
(731) FLORETTA Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)
(546)

(511) 1
Termõföld.
9
Elektronikus címkék árukhoz; elektronikus hirdetõtáblák;
elektronikus közlemények [letölthetõ].
16 Nyomtatványok; papíráruk.
21 Virágcserepek.
31 Növények; magvak (vetõmagvak); palánták; virághagymák; virágok (élõ).
(210) M 05 03004
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2005.09.15.

(511) 30 Kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, gabonafélékbõlkészült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, müzliszeletek.
(210) M 05 03357
(220) 2005.10.17.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)

(210) M 06 02094
(220) 2006.06.14.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Diétás készítmények, diétás étkezési olajok és étkezési zsírok, diétás ételek, táplálkozáskiegészítõ anyagok.
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.

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 05 03662
(220) 2005.11.14.
(731) Hoang Thu Trang, Budapest (HU)
(541) LARA
(511) 25 Ruhanemû.

(210) M 06 02096
(220) 2006.06.14.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01390
(220) 2005.04.14.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Arany Ászok. Így kerek a foci.
(511) 32 Sör.

(511) 5

(210) M 06 02095
(220) 2006.06.14.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 426 db közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek

(111) 183.869
(151) 2006.03.03.
(210) M 04 01835
(220) 2004.04.22.
(732) Sulyok Gábor, Tapolca (HU);
EURO-LIGHT Bt., Budapest (HU)
(541) ILLUVISION
(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakatrendezés; manöken/modellszolgáltatások, reklám vagy kereskedelmi célból; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
(111) 184.217
(151) 2006.05.22.
(210) M 02 05946
(220) 2002.12.30.
(732) Cobra Beer Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) COBRA
(511) 32 Sörök [például világos, keserû, kesernyés (ale), barna és
porter sörök, de nem kizárólag ezen sörökre korlátozva]; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas italok; gyümölcslevek és
gyümölcsitalok; szörpök; készítmények ezen termékek elõállításához.
33 Alkoholos italok (kivéve a söröket); borok.
(111) 184.256
(151) 2006.04.10.
(210) M 05 03260
(220) 2005.10.11.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és
Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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) 184.257
(151) 2006.04.12.
(210) M 05 03313
(220) 2005.10.13.
(732) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) MAYO CHIX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.272
(151) 2006.04.25.
(210) M 04 01968
(220) 2004.04.29.
(732) Pegazus-Tours Kft., Budapest (HU)
(541) Cigánykocsi Program
(511) 43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.
(111) 184.341
(210) M 04 02942
(732) ProGastro Kft., Eger (HU)

(151) 2006.05.04.
(220) 2004.07.06.

(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(541) ProGastro
(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).
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)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.347
(151) 2006.05.04.
M 05 03533
(220) 2005.11.04.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(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)

184.348
(151) 2006.05.04.
M 05 03534
(220) 2005.11.04.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.410
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02618
(220) 2004.06.08.
(732) Essilor Optika 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;
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roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorokkal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektromechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és beépített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes területen tanácsadói szolgáltatás.

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Szakmai képzés, továbbképzés, tanfolyamok, oktatások
szervezése, rendezése és lebonyolítása, oktatással összefüggõ tevékenységek, sport- és kulturális tevékenységek és szolgáltatások, szórakoztatás.
(111) 184.411
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02608
(220) 2004.06.08.
(732) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budaörs (HU)
(740) Dr. Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.413
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02628
(220) 2004.06.08.
(732) Miller Chemical & Fertilizer Corporation (Pennsylvania
államban bejegyzett cég), Hanover, Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NU-FILM
(511) 1
Rovarölõ és gombaölõ ragasztók és permetezõk.

(511) 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.

(111)
(210)
(732)
(740)

184.414
(151) 2006.05.05.
M 04 02629
(220) 2004.06.08.
Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(111) 184.412
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02627
(220) 2004.06.08.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 76/567,257
2003.12.30. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FREESCALE
(511) 9
Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integrált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mikroszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számítógép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ munkagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõberendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mûszerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, játékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógépfirmware, elektronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógépekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges készülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és reprodukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika-gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgoritmusra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integrált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programozásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segédprogram, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; számítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép-kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógépkezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyítõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiai engedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhasználására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félvezetõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pipadohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.415
(151) 2006.05.05.
M 04 02630
(220) 2004.06.08.
Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pipadohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
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roszkópok, modemek, mérõkészülékek, mikrofonok, mérlegek,
elektromos konverterek, antennák, részek és tartozékok az összes
fenti áruhoz.
11 Elektromos cumisüveg-melegítõk, elektromos ventilátorok
személyes használatra, fagyasztók, fénycsövek, elektromos fûtõkészülékek, hajsütõk, hajszárítók, háztartási hûtõkészülékek és
berendezések, hûtõszekrények, elektromos kávéfõzõ gépek,
elektromos kávéfõzõk, zseblámpák, klímaberendezések, konyhai
tûzhelyek, lábmelegítõk, lámpák, légkondicionáló berendezések,
merûlõforralók, mikrohullámú sütõk, elektromos olajsütõk, szûrõk, tûzhelyek, ventilátorok, vetítõlámpák, villany fõzõlapok,
villanykörték, vízmelegítõk, ágymelegítõk, kenyérpirítók, vízforralók.
16 Könyvek, nyomdaipari termékek, használati kézikönyvek.
35 Reklámozás, rádiós, televíziós és egyéb módon történõ reklámozás, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, adatgyûjtés
kereskedelmi ügyletekrõl, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, közönségszolgálat, kiskereskedelmi szolgáltatások.

cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
(111) 184.416
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02755
(220) 2004.06.18.
(732) Septe József, Nagybajom (HU);
Septéné Nagy Mária, Nagybajom (HU)
(740) dr. Posza Éva Erika, Posza Ügyvédi Iroda, Kaposvár
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 30

Kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz.

184.419
(151) 2006.05.05.
M 04 02762
(220) 2004.06.18.
Alfred & Christian Petersen SA, Zug (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(111) 184.417
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04406
(220) 2004.11.03.
(732) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.,
Budaörs (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) A fukar mindenit!
(511) 7
Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, háztartási szárítógépek, takarítógépek háztartási használatra, porszívók, háztartási célra szolgáló portalanító berendezések, szõnyegtisztító gépek és készülékek, szûrõk, háztartási robotgépek, mixerek, keverõgépek, habverõk, aprítógépek (háztartási használatra), betétek
szûrõgépekhez, hámozógépek, szeletelõgépek, darálók, gyümölcsprések, zöldségreszelõ gépek, elektromos kések és késélezõk, konyhai elektromos kisgépek, varrógépek, vízmelegítõk,
elektromos nyíróollók, részek és tartozékok az összes fenti árukhoz.
8
Borotvapengék, -tokok, borotvák (elektromos vagy nem
elektromos), borotválkozókészletek, diótörõk, hajnyíró gépek,
hajsütõ vasak, ollók, nem elektromos vágó-, szeletelõ- és hámozóeszközök, evõeszközök, részek és tartozékok az összes fenti
áruhoz.
9
Fényképezõgépek és -tokok, fotómásolatok szárítására és
tükör fényezésére szolgáló készülékek, gyûjtõlencsék, optikai
adathordozók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök,
számítógépek, számítógép billentyûzetek, -memóriák, számítógépes játékprogramok, számítógépprogramok, olvasóegységek,
monitorok, nyomtatók (számítógépekhez), nootbook, notebookok, mikroprocesszorok, memóriakártyák, lemezmeghajtók,
mágneslemezek, kompakt (CD) lejátszók, CD-ROM-lemezek,
csatlakozók, kompaktlemezek, floppylemezek, processzorok, rádiókészülékek, egér, egéralátétek, szoftverek, rádiótelefon-készülékek, rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök, sétálómagnók, elektromos akkumulátorok, akkumulátortöltõk, telefonkészülékek, hordozható telefonkészülékek,
telefon-üzenetrögzítõk, telefonhallgatók, -huzalok, -készülékek,
fax-berendezések, fénymásoló gépek, diktafonok, diavetítõk,
filmkamerák, objektívek, lencsék, nagyítók, hangátviteli és hangfelvevõ készülékek, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangszórók, elektromos jelzõcsengõk, kazettalejátszók, -zsinórok, televíziók, elektromos vasalók, vetítõgépek, szórakoztató- készülékek, amelyek csak televíziós vevõkészülékekkel használhatók,
távirányító készülékek, elektromos vezetékek, videokazetták,
-magnók, -szalagok, zsebkalkulátorok, zseblámpaelemek, mik-

(511) 34 Cigaretták, szivarok, pipadohány, dohány kézzel sodort cigarettához, dohányáru, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók,
gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.420
(151) 2006.05.05.
M 04 03033
(220) 2004.07.12.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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; hang-
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lemezek; 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 épitéshez 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 tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.421
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03031
(220) 2004.07.12.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 7
Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9
Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.
(111) 184.422
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02894
(220) 2004.06.30.
(732) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet,
Kapolcs (HU)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Mûvészetek Völgye
(511) 41 Nevelés; ismeretbõvítõ, ízlés- és viselkedésformáló rendezvények szervezése, nyújtása; szórakoztatás; szakmai képzés; konferenciák, szakmai továbbképzõ programok és tanfolyamok rendezése és bonyolítása; kulturális tevékenységek; kulturális rendezvények, fesztiválok, zenei, népmûvészeti, képzõmûvészeti,
irodalmi és színházi rendezvények, kiállítások, bemutatók és elõadások, kézmûves-találkozók, meditatív együttlétek, gyermekszórakoztató és más gyermekprogramok szervezése, rendezése és
lebonyolítása; sporttevékenységek; sportesemények és rendezvények, testedzõ és jógafoglalkozások szervezése és lebonyolítása.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111)
(210)
(732)
(740)

184.424
(151) 2006.05.08.
M 04 03230
(220) 2004.07.23.
Cséza Andrea, Dunaharaszti (HU)
dr. Németh Antónia Anna ügyvéd, Dr. Németh Antónia Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) GÖRKE
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.425
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03488
(220) 2004.08.16.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
(541) SWEET BABY
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.426
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03633
(220) 2004.08.27.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,532
2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integrált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mikroszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számítógép perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ munkagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõberendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mûszerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, játékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógép firmware, elektronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógépekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges készülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és reprodukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgoritmusra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integrált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programozásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segédprogram, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; számítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógépkezelési
rendszerek; számítógépkezelési rendszer szoftver; számítógépkezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyítõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhasználására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félvezetõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-
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roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorokkal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektromechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és beépített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes területen tanácsadói szolgáltatás.
(111) 184.427
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03352
(220) 2004.08.04.
(732) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CASINO CUVÉE
(511) 33 Borok.
(111) 184.428
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03636
(220) 2004.08.27.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BISOSTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra, diétás anyagok orvosi használatra, csecsemõtáplálék; tapaszok, sebkötözõ anyagok, fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó készítmények; fungicid, herbicid szerek.
(111) 184.429
(210) M 04 03767
(732) SAIGON Bt., Budapest (HU)
(541) SAGO
(511) 25 Ruházat.

(151) 2006.05.08.
(220) 2004.09.08.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.432
(151) 2006.05.08.
M 04 03483
(220) 2004.08.16.
SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)

WHITE PEARL
33

Borok.

184.433
(151) 2006.05.08.
M 04 03484
(220) 2004.08.16.
SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)

BLACK PEARL
33

Borok.

(111) 184.434
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03481
(220) 2004.08.16.
(732) Radex Communications Reklámügynökség Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Alkoss új képet a világról!
(511) 9
Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktlemezek.
16 Papír, katon 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.
(111) 184.435
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03403
(220) 2004.08.09.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
(546)

(111) 184.430
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03068
(220) 2004.07.13.
(732) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft
m.b.H., Raaba (AT)
(300) AM 163/2004
2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) AQS
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (amelyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétkosarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozóelemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbeton vasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbeton vasaláshoz,
programok elõállítása vasbeton-feldolgozáshoz.
(111) 184.431
(151) 2006.05.08.
(210) M 04 03348
(220) 2004.08.04.
(732) Lingel Bútor Kft., Budapest (HU)
(541) ELKAFI

(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.

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Nõi felsõruházat; férfi felsõruházat; gyermek felsõruházat.

184.436
M 04 03125
Lin Li Jin, Budapest (HU)
Huang Qi Ying, Budapest

(151) 2006.05.09.
(220) 2004.07.16.

(511) 18 Utazótáskák és böröndök, fõleg bõr- és mûbõráruk, utazási
cikkek.

M718

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.437
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03122
(220) 2004.07.16.
(732) NOBILIS Rt., Mátészalka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(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) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök és zöldségek,
aszalványok; müzlik; gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek,
savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befõttek.
(111) 184.438
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03123
(220) 2004.07.16.
(732) Sipos Csaba, Nagykanizsa (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

(111) 184.441
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03131
(220) 2004.07.16.
(732) DUETT Szolgáltató Kft., Lepsény (HU)
(546)

(511) 6
19
37

Ablak és ajtó fémbõl.
Ablak és ajtó mûanyagból és fából.
Építkezések és javítások.

(111) 184.442
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03133
(220) 2004.07.16.
(732) dr. Villányi Tivadar, Balatonendréd (HU);
Ludvig Dezsõ, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.439
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03128
(220) 2004.07.16.
(732) Kun Viktória, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi
Iroda, Göd
(546)

(511) 28

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, tûzhelyek, fõzõlapok és sütõk, páraelszívók, hûtõszekrények, fagyasztószekrények, szárítógépek, mikrohullámú sütõk, légkondicionáló berendezések, csaptelepek, mosogatótálcák, fûtõtestek, elektromos és
gáztüzelésû kazánok, fûtõcsövek, vízmelegítõk, kávéfõzõk, kenyérpirítók, ostyasütõk, grillsütõk.
(111) 184.440
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03130
(220) 2004.07.16.
(732) MURAKÖZY OSTYA Édesipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Csiky Ottó ügyvéd, Budapest

Játékok, játékszerek.

(111) 184.443
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03134
(220) 2004.07.16.
(732) Pressley Ridge (Pennsylvania államban bejegyzett cég),
Pittsburgh, Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PRESSLEY RIDGE INSTITUTE
(511) 42 Információnyújtás, kutatás, értékelés, tanácsadás és szakmai képzés a humánszolgáltatások területén, szociális szolgáltatások, speciális oktatási programok és mentálhigiénés szolgáltatások.
(111) 184.444
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02938
(220) 2004.07.06.
(732) Electrimpex Kft., Budapest (HU)
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(546)

(546)

(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
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; henglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme
bedobásával mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; televíziókészülékek és DVD/házimozi rendszerek.

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

Tapasz.

184.449
(151) 2006.05.09.
M 04 02941
(220) 2004.07.06.
SÖLEN Cikolata Gida San. Ve Tic. A.S., Gaziantep (TR)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.445
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03409
(220) 2004.08.09.
(732) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)
(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(511) 33

(111) 184.450
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02939
(220) 2004.07.06.
(732) Electrimpex Kft., Budapest (HU)
(546)

Borok.

(111) 184.446
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02946
(220) 2004.07.06.
(732) Belvárosi Irodaház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénztári ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, bérházak kezelése.
(111) 184.447
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02954
(220) 2004.07.06.
(732) FORSTAR 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Coskun Aydin, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 7
Gépek, szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; mosógépek, mosogatógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; hûtõszekrények, fagyasztószekrények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.451
M 04 02949
V Contact Kft., Szada (HU)

(151) 2006.05.09.
(220) 2004.07.06.

Wild Devil

32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 184.452
(210) M 04 03273
(732) Tóth Endre, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.05.09.
(220) 2004.07.28.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.448
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02945
(220) 2004.07.06.
(732) Chemi-Medi-Cal Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)

(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.
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(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(111) 184.453
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03271
(220) 2004.07.28.
(732) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Gyõr
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(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).
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) 184.454
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03268
(220) 2004.07.28.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(546)

(111) 184.459
(210) M 04 03278
(732) Bognár Stúdió Bt., Pécs (HU)
(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
(111) 184.455
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02960
(220) 2004.07.06.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LAY’S GOLDEN
(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) 184.456
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02944
(220) 2004.07.06.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest
(541) HAMVAS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 184.457
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02950
(220) 2004.07.06.
(732) V Contact Kft., Szada (HU)
(541) X-Devil
(511) 32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.
(111) 184.458
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03277
(220) 2004.07.28.
(732) EGO SPORT HUNGÁRIA KFT., Budapest (HU)

(151) 2006.05.09.
(220) 2004.07.28.

(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.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.460
(151) 2006.05.09.
M 04 03279
(220) 2004.07.28.
SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-Si, Gyeonggy-Do (KR)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) Vixlim
(511) 9
Számítógép-monitorok, tv-monitorok, katódsugárcsövek,
plazma kijelzõ panelek, számítógépek, nem világításra használandó elektromos kisüléses csövek, tv-adó-vevõk, térmissziós
kijelzõk.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.461
(151) 2006.05.09.
M 04 03416
(220) 2004.08.09.
Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) ULTRAMAX
(511) 6
Felmosóeszközök részegységei és tartalékrészei, így acél
felmosórudak és fogantyúk.
21 Padlófelmosó eszközök, valamint azok részegységei és tartalékrészei, így padlófelmosó rongyok, felmosórúdfejek, törlõrongyok felmosófejekhez, felmosóeszközökhöz alkalmas vödrök
és ilyen vödrök felmosórongyok kicsavarására alkalmas felsõrészei.
(111) 184.462
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03410
(220) 2004.08.09.
(732) SYMBIÓZIS International Kft., Budapest (HU)
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(111) 184.466
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03120
(220) 2004.07.16.
(732) Absolute Design Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.463
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 02953
(220) 2004.07.06.
(732) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
5
Rovarirtó és rovarölõ szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 184.464
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03270
(220) 2004.07.28.
(732) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Gyõr
(546)

(111) 184.467
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03404
(220) 2004.08.09.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(546)

(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)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 184.465
(151) 2006.05.09.
(210) M 04 03412
(220) 2004.08.09.
(732) Hunyady József, Keleviz (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 33

Borok és pálinkák.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

184.469
(151) 2006.05.10.
M 04 03274
(220) 2004.07.28.
HUNGARODAVI Kft., Budapest (HU)

ROLEYS
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

184.470
(151) 2006.05.10.
M 04 03351
(220) 2004.08.04.
Cansys Informatikai Kft., Budapest (HU)

Cansys Informatika - Rend a rendszerben.

42 Mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki
tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.

(111) 184.471
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03072
(220) 2004.07.13.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BRISEMATIC
(511) 5
Légfrissítõk; levegõszagtalanítók; légtisztító készítmények;
kelmeillatosító készítmények; szõnyeg- és szobaillatosítók.
(111) 184.472
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03632
(220) 2004.08.27.
(732) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,535
2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integrált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mikroszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számítógép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ munkagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõberendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mûszerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, játékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógépfirmware, elektronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógépekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges készülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és reprodukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; videografika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgoritmusra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integrált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programozásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segédprogram, számítógépes program hálózati menedzsmenthez;
számítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez
és összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép-kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógépkezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyítõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhasználására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félvezetõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mikroszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorokkal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektromechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és beépített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, -visszaadáshoz és -átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes területen tanácsadói szolgáltatás.

(511) 30 Cukrászsütemények édességek és cukorkák, így csokoládé,
csokoládészeletek, csokoládé felhasználásával készült termékek,
kakaós szeletek, kakaó, kakaópor, kakaó felhasználásával készült
termékek, fagyasztott cukrászsütemények, jégkrémek, fagylaltok, ízesített jég, kekszek, csokoládéval bevont kekszek, tészták
és tésztakészítmények, sós kekszek, sütemények, nápolyik, cukormáz, ételízesítõk, mogyorókrém; cukrozott cukrászsütemények, édességek, cukorkák, cukorból készült bonbonok, korong
alakú cukorkák (drops), toffee cukorkák, kandírozott gyümölcsök, karamellák, csokoládékrém, pralinék, halva (mézes, szezámos édesség), szultánkenyér (porcukorral bevont zselékocka),
rágógumi, fújható rágógumi, rágócukorkák, gumicukorkák, drazsék, cukorral vagy kakaóval bevont drazsék és mentás édességek.

(111) 184.473
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03342
(220) 2004.08.04.
(732) Nurgali Mohamad Naim, Budapest (HU)
(740) dr. Toldy Miklós ügyvéd, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 21 Edények; kávéfõzõk (nem elektromos); üveg- és porcelánáruk.
(111) 184.474
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03635
(220) 2004.08.27.
(732) KENT Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
Gebze/Kocaeli (TR)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.475
(151) 2006.05.10.
M 04 03066
(220) 2004.07.13.
Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)

„DETOX” ital család

32 Szénsavas és szénsavmentes, egyéb alkoholmentes italok,
gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(111) 184.476
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03069
(220) 2004.07.13.
(732) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft
m.b.H., Raaba (AT)
(300) AM 164/2004
2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CQS
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (amelyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétkosarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozóelemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbeton vasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbeton vasaláshoz,
programok elõállítása vasbeton-feldolgozáshoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.477
(151) 2006.05.10.
M 04 03239
(220) 2004.07.23.
Hungaro Herbal Kft., Gyöngyös (HU)
dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ESCCOHOL
(511) 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.

(111) 184.478
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03070
(220) 2004.07.13.
(732) NACHI-FUJIKOSHI Corp., Toyama-City,
Toyama-Ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(511) 7
Csapágyak gépek számára, golyóscsapágyak, görgõscsapágyak gépek számára, radikális golyóscsapágyak, tárcsás golyóscsapágyak, hengeres görgõscsapágyak, kúpos görgõscsapágyak,
önbeálló görgõscsapágyak; vágószerszámok, vágóeszközök (gépek), fûrészlapok, csapok (gépek részei), fúrók (gépek), utánfúrók (gépek), szármarók (gépek), marók (gépek), húzómarók, lefejtõ fogmarók (gépek), hajtókeverék vágók, foghántoló vágók,
foghengerlõ menetvágó fejek, fogazatformáló szerszámok; szerszámgépek, fémmegmunkáló gépek, csiszológépek, fényezõgépek, húzómaró gépek, marógépek, húzva maró csiszoló/köszörülõ szerszámgépek, precíziós göngyölegformáló gépek, félvezetõgyártó gépek, forgácsoló befogócsúcsok; hidraulikus pumpák és
szelepek (gépek részei), nevezetesen hidraulikus pumpák, fogaskerék-szivattyúk, forgólapátos szivattyúk, dugattyús szivattyúk,
dugattyús hajtómotorok nem szárazföldi jármûvek részére, mágneses tekercses szelepek, nyomásszabályozó szelepek, áramlásszabályozó szelepek, irányadó/irányjelzõ szabályozó szelepek,
moduláris szelepek, elektronikus proporcionális szelepek; ipari
robotok, nevezetesen ipari robotok ponthegesztésre, ipari robotok
ívhegesztésre, ipari robotok festésre.
12 Csapágyak szárazföldi jármûvek számára, tengelycsapok,
csapágyak, golyóscsapágyak szárazföldi jármûvek számára, görgõscsapágyak szárazföldi jármûvek számára, sugárirányú golyóscsapágyak, tárcsás golyóscsapágyak, hengergörgõs csapágyak,
kúpos görgõscsapágyak, önbeálló görgõscsapágyak.
(111) 184.479
(151) 2006.05.10.
(210) M 04 03236
(220) 2004.07.23.
(732) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 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.
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.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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) 184.480
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03237
(220) 2004.07.23.
(732) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 184.481
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03238
(220) 2004.07.23.
(732) BRICOSTORE HUNGÁRIA BARKÁCSÁRUHÁZ
KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 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.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
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.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.
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.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
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 és félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelánés fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.
(111) 184.482
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03074
(220) 2004.07.13.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(111) 184.484
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02646
(220) 2004.06.09.
(732) SUN International Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, nadrág, ing, pulóver, póló, farmeráru,
dzseki, kabát, cipõ.
(111) 184.485
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03232
(220) 2004.07.23.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(111) 184.486
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03349
(220) 2004.08.04.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
(546)

(511) 25

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.
35 Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
36 Ingatlanfejlesztés.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
43 Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.
(111) 184.483
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03233
(220) 2004.07.23.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

184.487
(151) 2006.05.11.
M 04 03762
(220) 2004.09.08.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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,
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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.
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) 184.488
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03059
(220) 2004.07.13.
(732) Gulyás Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

35
36
39
41
43
(111)
(210)
(732)
(740)

Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
Ingatlanfejlesztés.
Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

184.490
(151) 2006.05.11.
M 04 02631
(220) 2004.06.08.
Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pipadohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.491
(151) 2006.05.11.
M 04 02632
(220) 2004.06.08.
Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 3
Kozmetikai szerek; illatszerek; szappanok; fogkrémek; piperecikkek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(111) 184.489
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03073
(220) 2004.07.13.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pipadohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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184.492
(151) 2006.05.11.
M 04 02752
(220) 2004.06.18.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Manisa (TR)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 7
Mosógépek; kombinált mosógépek és szárítógépek, centrifugák; mosogatógépek; porszívók; szemét- és hulladékeltávolító
gépek; elektromos konzervnyitók; motorok, meghajtók, alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
9
Villamos és elektronikus készülékek, berendezések; televízió- és rádiókészülékek és -felszerelések; mûholdas vevõkészülékek, digitális mûholdas vevõkészülékek; digitális földi vevõkészülékek; adathordozók; lemezjátszók; CD-lejátszók; magnók/magnetofonok, kazettalejátszók, videomagnók/képmagnók,
videolejátszók, vevõkészülékek és felvevõk; DVD- (digitális videó mûsorszórási) lejátszók, vevõkészülékek és felvevõk; hangok
vagy képek fogadására, rögzítésére, másolására és továbbítására
szolgáló készülékek és berendezések; hang- és/vagy videokártyák, -szalagok, -lemezek, -filmek és programok, valamint hangés/vagy képek felvételére szolgáló kártyák, szalagok, lemezek,
filmek és programok; kazetták és patronok ezen eszközökhöz; telekommunikációs eszközök és berendezések; számítógép és számítógépprogramok; adatfeldolgozó berendezések és készülékek;
alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
11 Tûzhelyek, mikrohullámú sütõk, szárítógépek, centrifugák,
háztartási eszközök ételek és italok fõzésére és melegítésére; világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõberendezések, különösen
hûtõgépek, fagyasztók, hûtõ- és fagyasztógépek, légkondicionáló, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
(111) 184.493
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02753
(220) 2004.06.18.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(541) MIRTAZIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kátékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat pusztító anyagok, gyomirtó szerek.
(111) 184.494
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02760
(220) 2004.06.18.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,
Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok orvosi alkalmazásra, bébiételek; tapaszok,
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

184.496
(151) 2006.05.11.
M 04 02892
(220) 2004.06.30.
Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BÉRES AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT
(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).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.497
(151) 2006.05.11.
M 04 02895
(220) 2004.06.30.
Ján Sofranko, Nápoje (SK)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 32 Szénsavas víz, asztali vizek, alkoholmentes üdítõk, vizek
(üdítõk), szódavíz, szóda, ásványvíz (üdítõk), Selters-víz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók számára, öngyújtók, gyufák.
(111) 184.495
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02761
(220) 2004.06.18.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) REVATIO
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184.498
(151) 2006.05.11.
M 04 03030
(220) 2004.07.12.
Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

Érveink az áraink

7
Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9
Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.
184.499
(151) 2006.05.11.
M 04 03039
(220) 2004.07.12.
Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

BRAVO - Európa vezetõ zenei magazinja

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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.500
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03046
(220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Matáv Telekom
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (amenynyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(111) 184.501
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03045
(220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Magyar Telekom
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (amenynyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(111) 184.502
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03044
(220) 2004.07.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Matáv Telecom
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (amenynyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.503
(151) 2006.05.11.
M 04 03801
(220) 2004.09.10.
EDITIONS LARIVIERE (joint stock company), Clichy (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; játékszoftver; videokazetták és videoszalagok.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; papíripari ragasztóanyagok; papír vagy mûanyag csomagolásra (borítékok, zacskók); anyagok mûvészek részére; ecsetek.
18 Zsebtárcák; erszények, nem nemesfémbõl; kézitáskák, hátizsákok, kerekes bevásárlótáskák, iskolatáskák; csomagolásra
szolgáló táskák (borítékok, zacskók) bõrbõl.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok és játékszerek.
38 Kommunikáció számítógép-terminálok vagy száloptikai
hálózatok révén; számítógépes világhálóhoz való hozzáférés ellenõrzése; rádió- vagy televízióközvetítés; elektronikus posta.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvek kiadása, kölcsönkönyvtárak; filmek és
videofilmek készítése; versenyek szervezése (nevelés vagy szórakoztatás); eszmecserék, konferenciák vagy kongresszusok rendezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; számítógépes játékokkal kapcsolatos szolgáltatások;
elektronikus kiadás; számítógépes kiadványszerkesztés.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.504
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03528
(220) 2004.08.18.
(732) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.508
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03527
(220) 2004.08.18.
(732) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 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 szolgáltatás.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111) 184.505
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03395
(220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(541) Premier Outlet Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.506
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03393
(220) 2004.08.06.
(732) AKVIN Nemzetközi Mérnöki Kft., Budapest (HU)
(541) aquinaqua
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 184.507
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03522
(220) 2004.08.18.
(732) Eurovegas Casino & Entertainment Park Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EUROVEGAS
(511) 39 Áruk szállítása, kézbesítése és tárolása; utasok kísérése és
szállítása, túrák és tengeri utak szervezése, utazásfoglalás.
41 Szórakoztatás; vidámparkok, szerencsejáték-gépekkel felszerelt üzletek, kaszinók, éjszakai klubok, diszkók, zenés mulatók, koncerttermek, mozik, show- és zenés színházak, különféle
témákra szakosodott szórakoztatóparkok; kaszinó- és szerencsejáték-lehetõségek biztosítása; szerencsejáték, fogadásos- és játékversenyek szervezése, beleértve a rulettet, bingót, pókert, szerencsejáték-automatákat és az asztali játékokat; show-mûsorok és
elõadások szervezése; élõ bemutatók; karaoke szolgáltatások;
koncertek, show-mûsorok és színpadi produkciók bemutatása;
egészségklubok szolgáltatásai; sportesemények szervezése és bemutatása; sportlehetõségek nyújtása.
43 Éttermi, büfé, kávézó, bár, motel és szállodai szolgáltatások; szállásfoglalás; vendéglátás.
44 Szépségszalonok, szépségápolási szolgáltatások, kozmetikusi szolgáltatások, fodrászszalonok; fürdõk, gyógyfürdõk,
masszázs; egészségápolás, fogászat.

(511) 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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.509
(151) 2006.05.11.
M 04 03663
(220) 2004.08.31.
Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MINERVA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen hormonális
készítmények.
(111) 184.510
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03108
(220) 2004.07.15.
(732) Mráz József, Nyíregyháza (HU);
Mráz Józsefné, Nyíregyháza (HU)
(541) Mr. Roy
(511) 25 Nõi, férfi-, gyermek-felsõruházat, farmer-, szabadidõ- és
sportruházat.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.511
(151) 2006.05.11.
M 04 03653
(220) 2004.08.31.
Osvay András, Szentendre (HU)

Hainan Airlines
39

Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 184.512
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03392
(220) 2004.08.06.
(732) FER-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,
Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 15

Hangszerek, hangszer-kiegészítõk.

(111) 184.513
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03396
(220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(541) Premier Outlets Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.514
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03397
(220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.515
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03399
(220) 2004.08.06.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),
Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

184.519
(151) 2006.05.11.
M 04 03107
(220) 2004.07.15.
RAMIRIS RUBIN Rt., Budapest (HU)
dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

IRIS

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.
38 Távközlés.
184.520
(151) 2006.05.11.
M 04 03263
(220) 2004.07.27.
DUNAFERR Lemezalakító Kft., Dunaújváros (HU)
dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29

Tejtermékek.

(111) 184.516
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03400
(220) 2004.08.06.
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack,
New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) ZYLEXIS
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények.
(111) 184.517
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03401
(220) 2004.08.06.
(732) Varga Ferenc, Mórahalom (HU)
(541) Varga tanyasi rozskenyér
(511) 30 Kenyér.
(111) 184.518
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03112
(220) 2004.07.15.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(554)

(511) 33

Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(511) 6
Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvözetei, hengerelt és öntött építési anyagok, fémcsövek, más fémtermékek (nem nemesfémbõl), amelyek nem tartoznak más osztályokba.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, szellõztetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések.
16 Nyomtatványok, gyártmányismertetõk, újságok, idõszakos
kiadványok, napilapok, folyóiratok.
35 Reklámozás, maketingszolgáltatás és kereskedelmi ügyletek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.
(111) 184.521
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03257
(220) 2004.07.27.
(732) FM-Bázis Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft.,
Biatorbágy (HU)
(740) dr. Kállay Péter ügyvéd, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ZÖLD SZIGET LAKÓPARK
(511) 37 Építkezések és javítások.
(111) 184.522
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03259
(220) 2004.07.27.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Kooperációs
Kutatási Központja, Pécs (HU)
(546)

(511) 9
10
42
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Lézerek nem gyógyászati használatra.
Lézerek gyógyászati használatra.
Kutatás-fejlesztés.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.523
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03115
(220) 2004.07.15.
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey
államban bejegyzett cég) , Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) PRAMERICA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen biztosítások kölcsönjegyzése, adminisztrációs és ügynöki szolgáltatások
az élet-, egészség-, vagyon- és balesetbiztosítás, rokkantsági biztosítások, hosszú távú gondoskodás és évjáradék területén; nyugdíjalap és nyugdíjterv-kezelési szolgáltatások, nevezetesen mások járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése, alkalmazotti járadék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és befektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztribúciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és menedzsmentszolgáltatások; vagyonkezelõ szolgáltatások; pénzügyi tervezési szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások;
kereskedelmi banki szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki és kölcsönjegyzési szolgáltatások; árukkal kapcsolatos ügynöki és kölcsönjegyzési szolgáltatások; hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások;
pénzügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ
nyújtása elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzálog-finanszírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befektetésekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügynökség, ingatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbefektetési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biztosítások, ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos adminisztrációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; ingatlanbefektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatlanügynöki franchise szolgáltatások.
(111) 184.524
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03256
(220) 2004.07.27.
(732) LAVINA Építõ- és Szerelõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária ügyvéd, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 37

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; hirdetési oldalak készítése; online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; árubemutatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.528
(151) 2006.05.11.
M 04 03262
(220) 2004.07.27.
WEBASTO-Hungária Kft., Budapest (HU)
Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DIRNA
(511) 11 Világítóberendezések, fûtõberendezések, gõzfejlesztõ berendezések, fõzõberendezések, hûtõberendezések és tartozékai,
beleértve a klímaberendezéseket és tartozékait, szárítóberendezések, szellõztetõberendezések, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.529
(151) 2006.05.11.
M 04 03659
(220) 2004.08.31.
EMORY Bt., Kecskemét (HU)

LÓTI-FUTI

39 Szállítás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 184.530
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03523
(220) 2004.08.18.
(732) Radics Ferenc, Budapest (HU)
(546)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 184.525
(210) M 04 03109
(732) Xu, Jian Li, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(111) 184.527
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03110
(220) 2004.07.15.
(732) Cornelius-Med Kft., Nagykõrös (HU)
(546)

(151) 2006.05.11.
(220) 2004.07.15.

(511) 39

Utazásszervezés.

(111) 184.531
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03389
(220) 2004.08.06.
(732) Trenkwalder-Multiman Kft., Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 184.526
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03113
(220) 2004.07.15.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(541) INSIDE VILMOS
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, pálinkák (sörök kivételével).

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyekrõl,
adóbevallások elkészítése, állásközvetítõ irodák, bérszámfejtés,
eladási propaganda (mások számára), fénymásolás, gazdasági
elõrejelzések, gépírási szolgáltatás, információnak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi vagy
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információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, konzultáció személyzeti kérdésekben, könyvelés, munkaerõ-toborzás, önköltségelemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok
összeállítása, titkársági szolgáltatások.
(111) 184.532
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03388
(220) 2004.08.06.
(732) ATC-TRADE RT., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 3
21

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Kozmetikai cikkek és fogkrémek.
Kefetermékek, fogkefék.

(111) 184.533
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02663
(220) 2004.06.11.
(732) TIBIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Domaszék (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
(541) MANGALICUM
(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;
húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; sonka; sózott hús; szalonna; véres hurka (hentesáru); zsírok, étkezési.
(111) 184.534
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03665
(220) 2004.08.31.
(732) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Bangkok (TH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények kapszulaformában, melyek
crataegus, melissa és ginkgo biloba kivonatot tartalmaznak fokhagymaolajban; vérkeringést fokozó, valamint végtaghidegség,
szélütés, rossz memória, szédülés, krónikus fáradtság, zsibbadt
végtagok és vállak, fejfájás, erõtlenség, koncentrációkészség hiányának kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
29 Élelmiszer-készítmények kapszulaformában, melyek crataegus, melissa és gingko biloba kivonatot tartalmaznak fokhagymaolajban.
(111) 184.535
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03260
(220) 2004.07.27.
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)
(541) Maxximális fordulaton!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 184.536
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03803
(220) 2004.09.10.
(732) Dana Computer Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

184.537
(151) 2006.05.11.
M 04 03794
(220) 2004.09.10.
Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

Pannon Mobilalközpont

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 184.538
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 03394
(220) 2004.08.06.
(732) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.539
(151) 2006.05.11.
(210) M 04 02805
(220) 2004.06.23.
(732) Körös-Maros Biofarm Szarvasmarha-tenyésztõ Kft.,
Gyula (HU); Naszálytej Rt., Vác (HU)
(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, sajtok, tej, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, vaj.
(111) 184.542
(151) 2006.05.15.
(210) M 04 02460
(220) 2004.05.26.
(732) Babiczki László, Gyöngyössolymos (HU)
(546)

(511) 33
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(111) 184.545
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03483
(220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) ERCALUTAMID
(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) 184.546
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03480
(220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) BILUTAMID
(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) 184.547
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03479
(220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) LEFLOKIN
(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) 184.548
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03484
(220) 2005.10.27.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) CONTRAPROST
(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) 184.549
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 01758
(220) 2004.04.19.
(732) GAVI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

(511) 33

Borok.

(111) 184.551
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02706
(220) 2004.06.15.
(732) Budapesti Operabarát Alapítvány Ifjú Operabarátok Köre,
Budapest (HU)
(740) Nagy Ferencné Komor Ágnes, Budapest
(541) „HÁZHOZ VISSZÜK AZ OPERÁT”
(511) 41 Fiatalok /zenei/ nevelése; koncertek; operaházi nyitott napok; operai rajzpályázatok; szakmai kiállítások; klubszolgáltatások; szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.552
(151) 2006.05.16.
M 04 02991
(220) 2004.07.07.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, televíziós programok összeállítása, televíziós
mûsor és csatorna sugárzása.
(111) 184.553
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02993
(220) 2004.07.07.
(732) Palota Borház Bortermelõ és Kereskedelmi Kft., Tállya (HU)
(546)

(511) 35 Nagy-, és bolti kiskereskedelmi ügyletek, különféle optikális adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatkozásában.
(111) 184.550
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02246
(220) 2004.05.11.
(732) Borcentrum Kft., Budapest (HU)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 184.554
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02996
(220) 2004.07.07.
(732) KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SaturnuS gyûrûs kalendáriumok
(511) 16 Gyûrûs fûzésû cserélhetõ lapos noteszek és naptárak, valamint ezekhez tartozó lapok és gyûrûvel ellátott tokok.
(111) 184.555
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02997
(220) 2004.07.07.
(732) ZIG-ZAG Cipzár- és Kellékkészítõ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György ügyvéd, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 23 Fonalak.
24 Szövetek, ágy- és asztalnemûk, más osztályokba nem tartozó textiláruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, patentgombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, mûvirágok, gombostûk és
tûk.
(111) 184.556
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02986
(220) 2004.07.07.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CIKLOVIT
(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); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.

(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)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.559
(151) 2006.05.16.
M 04 02981
(220) 2004.07.07.
Intercomp Kft., Budapest (HU)

INTERCOMP

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 adathordozók,
hanglemezek; automata elárusító 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) 184.560
(210) M 04 02964
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.05.16.
(220) 2004.07.07.

(111) 184.557
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02987
(220) 2004.07.07.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR CIKLOVIT
(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); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.558
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02982
(220) 2004.07.07.
(732) Intercomp Kft., Budapest (HU)
(541) SMARTPORTAL

(111) 184.561
(210) M 04 02963
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
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(546)

(111) 184.563
(210) M 04 02966
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.562
(210) M 04 02965
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.05.16.
(220) 2004.07.07.

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.564
(210) M 04 02967
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (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.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(151) 2006.05.16.
(220) 2004.07.07.

(151) 2006.05.16.
(220) 2004.07.07.

(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
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.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.565
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02968
(220) 2004.07.07.
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
(541) ALEXANDRA
(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.566
(210) M 04 02969
(732) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.05.16.
(220) 2004.07.07.

(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 addathordozók, 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.567
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02970
(220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SaveAs
(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) 184.568
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02971
(220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EagleEye
(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) 184.569
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02973
(220) 2004.07.07.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) File Licecycle Tracking
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyelei), 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, számítógépek, adathordozó 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) 184.570
(210) M 04 02976
(732) exanimo Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.571
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02428
(220) 2004.05.24.
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FRONTIER
(511) 12 Gépjármûvek, nevezetesen teherkocsik, tehergépkocsik, teherautók, emelõvillák, vontatók (traktorok) és egyéb haszongépjármûvek, valamint ezek szerkezeti részei.
(111) 184.572
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02426
(220) 2004.05.24.
(732) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súróló- és csiszolószerek; szappanok; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dezodorok
személyes használatra; egészségügyi készítmények mint piperecikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.573
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02425
(220) 2004.05.24.
(732) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, dezodorok személyes használatra, egészségügyi készítmények mint piperecikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.574
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02270
(220) 2004.05.12.
(732) Relius Coatings GmbH & Co. KG, Oldenburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Silcosan
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, különösen vízzel hígítható festék
homlokzatokhoz.

(111) 184.575
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 04557
(220) 2004.11.12.
(732) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton,
Massachusetts (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás; rendelésre történõ mûanyag, fém és
egyéb anyagú termékek fröccsöntése; anyagok összeállítása megrendelés szerint.
42 Termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés; ipari formatervezés; csomagolástervezés; mérnöki szolgáltatások; mûszaki
kutatás és tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.576
(151) 2006.05.16.
M 04 02424
(220) 2004.05.24.
NORDZUCKER Aktiengesellschaft, Braunschweig (DE)
Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

(541) Az édes pillanatokért
(511) 1
Trágyázószer, vegyi termékek, beleértve az édesítõszereket
ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti és
erdészeti célokra, valamint élelmiszerek frissen tartására és tartósítására.
5
Dietétikai édesítõszerek, gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek és készítmények egészségügyi ápolási célra, dietétikai termékek gyógyászati célokra, bébiétel, fertõtlenítõszer, kártevõirtó szer, gombaölõ szerek, növényvédõ szerek.
30 Cukor, beleértve a gyümölcscukor, szõlõcukor, tejcukor,
malátacukor, porcukor; mesterséges édesítõszerek; folyékony
szirup, melaszszirup, liszt- és gabonakészítmények (kivéve takarmány); méz, élesztõ, sütõpor, étkezési só, mustár, ecet, mártások
(fûszeres), fûszerek, kenyér, finom pékáru, cukrászati készítmények, fagylaltok, jég, kávé, tea, kakaó, rizs, szója, pótkávé, bonbonok, édességek.
31 Takarmány, malátamag, élõ növények, természetes virágok,
friss gyümölcs és zöldség, mezõgazdasági, kertészeti és erdõgazdasági termékek és magvak.
32 Szirupok és más készítmények italok készítéséhez; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, ásványvizek, szénsavas víz és más
alkoholmentes italok; sörök.
(111) 184.577
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02419
(220) 2004.05.24.
(732) D.M. EDISON 2001 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16
(111)
(210)
(732)
(740)
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184.578
(151) 2006.05.16.
M 05 00875
(220) 2005.03.07.
Ekker János, Budapest (HU); Gál Gábor, Budapest (HU)
dr. Kárpáti Béla ügyvéd, Budapest
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(541) CHS Hungary Kft.
(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 és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(546)

(511) 41

Szépségverseny rendezése.

(111) 184.579
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02574
(220) 2004.06.04.
(732) dr. Sefcsik Judit, Debrecen (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

184.583
(151) 2006.05.16.
M 04 02436
(220) 2004.05.24.
SIGNAL Krankenversicherung a.G., Dortmund (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SIGNAL IDUNA
(511) 36 Biztosítási ügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.584
(151) 2006.05.16.
M 04 02437
(220) 2004.05.24.
Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 184.580
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02573
(220) 2004.06.04.
(732) Euphorie Jachting Kft., Budapest (HU)
(740) Szilágyi Andrea, Budapest
(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 16 Hajóbérlés, charter, utazásszervezés, csapatépítés, chartermanagement, tengeri hajózás, édesvízi hajózás, hajóértékesítés.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
39 Fényképek.
(111) 184.581
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02858
(220) 2004.06.28.
(732) City Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Ágnes jogtanácsos, City Budapest Rt., Budapest
(541) Promenade
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 184.582
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02572
(220) 2004.06.04.
(732) PLURINVEST Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)

Sörök.

184.585
(151) 2006.05.16.
M 04 02726
(220) 2004.06.16.
Dévényi Attila, Budapest (HU)

New Garden

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok, növények, virágok; tápanyagok állatok számára.
184.586
(151) 2006.05.16.
M 04 02863
(220) 2004.06.28.
UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) PURE SILVER
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, testillatosító permetek; olajok, bõrápoló krémek
és oldatok; borotvahab, borotvazselék, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyes használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.
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nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése;
golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás
show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;
stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi
díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.

(111) 184.587
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02727
(220) 2004.06.16.
(732) Magyar Motoros Klub, Gyál (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.588
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02432
(220) 2004.05.24.
(732) Székely Budo-Sport Kft., Budapest (HU)
(740) Bélteki Szandra, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
(111) 184.589
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02264
(220) 2004.05.12.
(732) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

(111) 184.590
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03646
(220) 2005.11.11.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) LODIGREL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, gyógyszerkülönlegességek, tapaszok, sebkötözõ anyagok,
diagnosztikai készítmények, vegyi termékek gyógyászati célra,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111) 184.591
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02584
(220) 2004.06.04.
(732) Napfényes Élet Alapítvány, 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.
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;
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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) 184.592
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02586
(220) 2004.06.04.
(732) Video Delikát Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) AMARELLOO
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok.
(111) 184.593
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02583
(220) 2004.06.04.
(732) BOOST PR Hirdetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné dr. Nagy Ildikó, Nagy és Horváth Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LAMBADALABDA
(511) 28 Játékok, játékszerek.
(111) 184.594
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02578
(220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

anyagok, fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.597
(151) 2006.05.16.
M 04 03006
(220) 2004.07.04.
NOVAFOL Kft., Dunaszeg (HU)
Ringné Sövényes Judit, Ex-it Produkciós Iroda, Gyõr

Atlantis

11 Arcgõzölõ készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csatornahálózatokhoz, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák,
fürdõkádak fõzõlapok, platnik, fürdõszobai szerelvények, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fûtõtestek, gázkazánok, gázbojlerek.
19 Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémbõl, burkolólapok
építéshez, nem fémbõl, burkolólapok, nem fémbõl, bûzelzáró,
szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem
fémbõl, építési (hõszigetelõ) üveg, építõanyagok nem fémbõl,
fürdõkabinok nem fémbõl, gránit.

(111) 184.598
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02579
(220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
43 Vendéglátás, gasztronómia és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 184.595
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02576
(220) 2004.06.04.
(732) PIKTOR Festék és Vegyiáru Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Ecsetek.
21 Fésûk és szivacsok, kefék.
(111) 184.596
(151) 2006.05.16.
(210) M 04 02729
(220) 2004.06.16.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) CRESSENCE
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; egészségügyi készítmények, diétás anyagok gyógyászati alkalmazása, bébiételek; ragtapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ

Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

184.599
(151) 2006.05.17.
M 04 02977
(220) 2004.07.07.
Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok /dzsemek/, kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
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(111) 184.600
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 02978
(220) 2004.07.07.
(732) Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(111) 184.604
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 03297
(220) 2004.07.29.
(732) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek és más készítmények, 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.
(111) 184.601
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 02979
(220) 2004.07.07.
(732) Vikuv Területhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor
(546)

(511) 11 Szaniteráruk, fürdõszobai termékek, hidromasszázskádak,
élményfürdõ kismedencék, hidromasszázs zuhanypanelek, elektromos WC-k, nyitott üveg zuhanykabinok, hidromasszázs kabinok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.605
(151) 2006.05.17.
M 04 03423
(220) 2004.08.10.
MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KLUB KÖTELEZÕ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.606
(151) 2006.05.17.
M 04 03422
(220) 2004.08.10.
MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KLUB UTASBIZTOSÍTÁS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.602
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 02984
(220) 2004.07.07.
(732) G-mentor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(541) KLUB CASCO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munka.
(111) 184.603
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 02985
(220) 2004.07.07.
(732) INDICON Mûszaki Tervezõ Szolgáltató és Ker-i Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) INDICON
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, 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.

184.607
(151) 2006.05.17.
M 04 03420
(220) 2004.08.10.
MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,
Budapest

184.608
(151) 2006.05.17.
M 04 03419
(220) 2004.08.10.
MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) MESSZE A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.609
(151) 2006.05.17.
M 04 03553
(220) 2004.08.23.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; 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.
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 és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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) 184.610
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 03948
(220) 2004.09.24.
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.611
(210) M 04 04249
(732) Q Force Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.05.17.
(220) 2004.10.18.

(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.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.612
(151) 2006.05.17.
M 04 04380
(220) 2004.10.28.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) STADAPRESS
(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.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.613
(151) 2006.05.17.
M 04 00494
(220) 2004.02.05.
UNOBI DESIGN Kft., Kecskemét (HU)
dr. Tóthné dr. Tóth Terézia ügyvéd, Budapest

(511) 35 Folyadékfüggönyhöz, pl. vízeséshez társított reklámfelület;
folyadékfüggönyre vetített reklám; folyadékfüggönyben megjelenített reklám; folyadékfüggöny mögött láthatóan elhelyezett
reklám; folyadékfüggönyhöz társított tájékoztatás; folyadékfüggönyhöz társított árubemutatás; folyadékfüggönyhöz társított eladási propaganda (mások számára); folyadékfüggönyhöz társított
hirdetési hely kölcsönzése; folyadékfüggönyhöz társított hirdetési oldalak készítése; folyadékfüggönyhöz társított információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; folyadékfüggönyhöz társított információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; folyadékfüggönyhöz társított kirakatrendezés; folyadékfüggönyhöz társított közönségszolgálat; folyadékfüggönyhöz társított online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
folyadékfüggönyhöz társított reklámanyag naprakész állapotba
hozása; folyadékfüggönyhöz társított reklámanyagok kölcsönzésére; folyadékfüggönyhöz társított reklámanyagok terjesztése; folyadékfüggönyhöz társított reklámozás; folyadékfüggönyhöz társított reklámszövegek publikálása; folyadékfüggönyhöz társított
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; folyadékfüggönyhöz
társított statisztikai információnyújtás; folyadékfüggönyhöz társított szabadtéri hirdetés; folyadékfüggönyhöz társított szövegfeldolgozás; folyadékfüggönyhöz társított üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; folyadékfüggönyhöz társított üzleti információk.
38 Folyadékfüggönyhöz társított elektronikus levelezés, e-mail; folyadékfüggönyhöz társított elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); folyadékfüggönyhöz társított
közlések üvegszálas hálózatok útján; folyadékfüggönyhöz társított távirati összeköttetések; folyadékfüggönyhöz társított távköz-
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lési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; folyadékfüggönyhöz társított telefon-összeköttetések; folyadékfüggönyhöz
társított telefonszolgáltatások; folyadékfüggönyhöz társított tudakozó, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); folyadékfüggönyhöz társított üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; folyadékfüggönyhöz
társított üzenetek küldése; folyadékfüggönyhöz társított üzenetküldõ készülékek bérlete.
(111) 184.614
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 01146
(220) 2004.03.16.
(732) IGNUS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(541) Angyali útmutatás ...
(511) 5
Autóillatosító, légfrissítõ készítmények.
(111) 184.615
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 01798
(220) 2004.04.20.
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, MA (US)
(300) 76/558,190
2003.10.23. US
76/558,187
2003.10.23. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 5
USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
gyógyszerészeti készítmények rák megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények idegi betegségek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek megelõzésére,
diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények
gyulladásos betegségek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények immunszabályozási betegségek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények vírusos fertõzések megelõzésére,
diagnosztizálására és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények
gyomor- és bélrendszeri betegségek megelõzésére, diagnosztizálására és kezelésére.
10 USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
orvosi készülékek és mûszerek.
16 USA, 2003. október 23., 76/558,190. sz. bejelentés alapján:
nyomtatott promóciós és oktatási anyagok az egészségügy területén, valamint oktatókészletek és kézikönyvek betegek részére az
egészségügy területén.
35 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
segítségnyújtás betegek részére egészségügyi kiadások biztosítóktól történõ visszaigénylésének vonatkozásában.
36 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
segélyek folyósítása betegek és családjaik életminõségének javítására, segélyek folyósítása tudományos, orvosi és üzleti találkozók és workshopok céljára, valamint segélyek folyósítása az
egészségügy területén történõ közoktatásra.
41 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
oktatási szolgáltatások, nevezetesen szakmai képzés és oktatás
specializált gyógyszerbeadási technikák alkalmazásának vonatkozásában, valamint szemináriumok vezetése az egészségügy
területén.
42 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
kutatási és konzultációs szolgáltatások a biotechnológia területén.
44 USA, 2003. október 23., 76/558,187. sz. bejelentés alapján:
egészségügyi szolgáltatások nyújtása, nevezetesen egészségügyi
tájékoztatás egyének részére díjmentesen hívható telefonszámokon, valamint a betegek gyógyszeres kezelésekhez való alkalmazkodásának megfigyelése és ezzel kapcsolatos tanácsadás.
(111) 184.616
(151) 2006.05.17.
(210) M 03 02764
(220) 2003.06.25.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó Információs és Kulturális Kft.,
Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.617
(151) 2006.05.17.
M 03 04550
(220) 2003.10.30.
Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)
dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) JETIX
(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
38 Távközlés, ezen belül a 2003. augusztus 8-i keltû 349347 sz.
uruguayi bejelentés alapján, elsõbbséggel: televízió- és rádióközvetítés; internet és zárt áramkörû közvetítés; kábeltelevízió és mûholdas televízióközvetítés; rádiótelefonos kommunikáció és közvetítés; kommunikáció számítógép-terminálokkal; elektronikus
hirdetõtábla szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül a 2003. augusztus 8-i keltû 3493347 sz.
uruguayi bejelentés alapján, elsõbbséggel: szórakoztatási szolgáltatások; mozifilmek készítése, bemutatása, terjesztése és kölcsönzése; hang- és videofelvételek készítése, bemutatása, terjesztése
és kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztató show-k és interaktív programok készítése televízión, kábelen, mûholdon, hang- és képhordozón, kazettán, lézerlemezen,
számítógépes lemezeken keresztül és elektronikus módon történõ
terjesztésre; szórakoztatás, hírek és információ bemutatása és
nyújtása kommunikációs és számítógépes hálózatokon keresztül;
online szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok és szórakoztatóparkok szolgáltatásai; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások
szórakoztatóparkokban nyújtva vagy azokkal kapcsolatban; szórakoztató játékgépes szolgáltatások; élõ színpadi show-k; élõ elõadások bemutatása; színházi produkciók; hivatásos szórakoztatók
szolgáltatásai; szórakozóhelyek szolgáltatásai; üdülõ -és sporttáborok szolgáltatásai; könyvtárszolgáltatások; könyvklubszolgáltatások; mozgókönyvtár-szolgáltatások; versenyek és vetélkedõ
show-k és programok; diszkószolgáltatások; szórakoztató, kulturális és oktatókiállítások biztosítása; moziszolgáltatások és lehetõségek biztosítása; zenei és színházi események, tevékenységek
és fellépések szervezése; szórakoztató és oktatóklubok szolgáltatásai.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.618
(151) 2006.05.17.
M 04 01185
(220) 2004.03.17.
St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

MYTHOS
33

Borok.

(111) 184.619
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 00822
(220) 2004.02.25.
(732) OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)

(511) 41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(111) 184.620
(151) 2006.05.17.
(210) M 03 04805
(220) 2003.11.14.
(732) Technocraft (Hungary) Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GOA
(511) 25 Ruházati cikkek, így különösen: T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból, férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág, nõi vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág.
(111) 184.621
(151) 2006.05.17.
(210) M 04 01814
(220) 2004.04.21.
(732) „ANDERS” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szegheõ Miklós ügyvéd, Réti Szegheõ és Társai Ügyvédi
Iroda, 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.
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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
15 Hangszerek.
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.

(111) 184.622
(151) 2006.05.17.
(210) M 03 01768
(220) 2003.04.24.
(732) Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. (New York államban
bejegyzett cég), Hawthorne, New York (US)
(300) 76/462,293
2002.10.24. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TAROPHARMA
(511) 5
Mindennemû gyógyszerészeti készítmény.
(111) 184.625
(151) 2006.05.26.
(210) M 04 00905
(220) 2004.02.27.
(732) Spisák Sándor, Újfehértó (HU)
(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.
35 Kereskedelmi ügylet: zöldség-gyümölcs nagykereskedelem.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.626
(151) 2006.05.29.
M 04 03253
(220) 2002.12.17.
Trigen Limited, London (GB)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TRIGEN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; egészségügyi
készítmények és anyagok; diétás anyagok gyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok kardiovaszkuláris
megbetegedések vagy sejtburjánzással járó rendellenességek kezeléséhez; gyógyszerészeti készítmények és anyagok elzáródással kapcsolatos vagy gyulladásos kardiovaszkuláris rendellenességek kezeléséhez; kardioprotektorok; véralvadást gátló gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti készítmények és anyagok trombotikus rendellenességek kezelésére vagy
megelõzésére; gyógyászati célokra szolgáló diagnosztikai termékek; koagulációs enzim inhibitorok; trombózisellenes termékek;
trombolitikus termékek; termékek angiogenezis kontrollálására;
bevonóanyagok és impregnáló anyagok sebészeti, orvosi és fogorvosi készülékekhez és mûszerekhez, például implantátumokhoz és protézisekhez; sebészeti, orvosi vagy fogorvosi felhaszná-
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lásra szolgáló fiziológiailag aktív termékek; kémiai és biológiai
termékek implantátumok, kardiovaszkuláris implantátumok, protézisek és/vagy kardiovaszkuláris protézisek bevonásához vagy
impregnálásához vagy ezek bevonatának, vagy impregnátumának elkészítéséhez; biológiai aktivitással, például trombózisellenes aktivitással rendelkezõ termékek gyógyászati, sebészeti vagy
fogorvosi felhasználásra; biológiai aktivitással, például trombózis elleni aktivitással rendelkezõ termékek orvosi vagy sebészeti
eszközök vagy berendezések bevonásához, vagy impregnálásához, vagy ezek bevonatának, vagy impregnátumának elkészítéséhez a rákellenes vakcinák kivételével.
(111) 184.627
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 02251
(220) 2004.05.12.
(732) ROTEBERG Kft., Kõröshegy (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi
Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
(541) ROTEBERG
(511) 21 Rágcsálók és egyéb kártékony állatok részére csapdák, egérés patkányfogók, rovar- és rágcsálóirtáshoz használatos etetõtálcák, dobozok, mechanikus eszközök.
37 Rágcsálók, rovarok és egyéb kártékony állatok, gyomnövények irtása és e szolgáltatás megszervezése.
(111) 184.628
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 02252
(220) 2004.06.08.
(732) HUNGARO-GASTRO Vendéglátóipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Domony (HU)
(740) dr. Kamarás Péter ügyvéd, Dr. Kamarás Péter Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) OSTERBÄU
(511) 32 Sörök.
(111) 184.629
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 02813
(220) 2004.06.24.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 25

(111) 184.632
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 03873
(220) 2004.09.16.
(732) D’ACCORD PR. Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Gálamérkõzés-sorozat Magyarország nagyvárosaiban a magyar férfivízilabda-válogatott tagjaival, mérkõzésenként egyéb
kiegészítõ programokkal.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.633
(151) 2006.05.29.
M 04 04070
(220) 2004.10.04.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.634
(151) 2006.05.29.
M 04 04071
(220) 2004.10.04.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.630
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 02887
(220) 2004.06.29.
(732) Budapest Fõváros XVII. ker Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálat Egészségnevelés, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 184.635
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04072
(220) 2004.10.04.
(732) Citywalker Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Biatorbágy (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.

(511) 9
41
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(111) 184.636
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04074
(220) 2004.10.04.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(300) 304 18 470.5/38
2004.04.02. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Croatian Telekom
(511) 9
ELSÕBBSÉGGEL: 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;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 ELSÕBBSÉGGEL: Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek
(bútorok kivételével).
35 ELSÕBBSÉGGEL: Reklámozás és üzletvezetés; ELSÕBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen
adatok gyûjtése és nyújtása; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok futtatása; információ gyûjtése és rendszerezése.
36 ELSÕBBSÉGGEL: Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 ELSÕBBSÉGGEL: Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára; ELSÕBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen hírek gyûjtése és szolgáltatása; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen információ továbbítása.
41 ELSÕBBSÉGGEL: Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális események szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 ELSÕBBSÉGGEL: Adatfeldolgozó programok készítése;
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; ELSÕBBSÉG NÉLKÜL: Számítógép-programozási szolgáltatások.
(111) 184.637
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04077
(220) 2004.10.04.
(732) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)
(541) Terror Háza
(511) 41 Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
(111) 184.639
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04198
(220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)
(541) PLATINA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 184.640
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04200
(220) 2004.10.14.
(732) Biró András, Szepetnek (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PÓLÓMESTER
(511) 40 Anyagmegmunkálás; mintanyomás; textilnyomás, textildekoráció.
(111) 184.642
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04202
(220) 2004.10.14.
(732) Inter Relocation Business Umbrella Magyarországi
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kerékgyártó István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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)

184.643
(151) 2006.05.29.
M 04 04210
(220) 2004.10.14.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29

Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(111) 184.644
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04764
(220) 2004.11.26.
(732) Duna-Liget Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(546)

(111) 184.645
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04402
(220) 1999.10.08.
(732) The Burton Corporation, Burlington, Vermont (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ANALOG
(511) 25 Ruházati cikkek.

(511) 25 Ruházati cikkek; ingek; pólók; nadrágok; kosztümök; kabátok; fürdõruhák; dzsekik; kalapáruk; sapkák; cipõk; övek; papucsok; sportcipõk; sálak; pizsamák; mellények; blúzok; sortok;
melltartók; alsónemûk; nyakkendõk.

(111) 184.646
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04289
(220) 2004.10.20.
(732) Han Club Kft., Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 11 Vízvezetékek és egészségügyi berendezések és felszerelések; csövek, ezek részei és tartozékai vízszerelvények, vízvezeték
felszerelések, vízelosztó felszerelések, szelepek.
(111) 184.647
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 03457
(220) 2004.08.12.
(732) SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelõ, Feldolgozó
és Értékesítõ Kft., Pilisszentiván (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) SALVUS
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek gyógyászati használatra.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111) 184.648
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04281
(220) 2004.10.20.
(732) Csáng Trade Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3

Illóolajok; füstölõk; illatosítók.

(111) 184.649
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04278
(220) 2004.10.20.
(732) EMAKS Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

184.650
(151) 2006.05.29.
M 04 04280
(220) 2004.10.20.
Manifest Abundance Ltd., Derby (GB)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
kompaktlemezek; videokazetták; lézer videolemezek; digitális
videolemezek; digitális hajlékonylemezek; mozifilmek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és készülékek;
kompaktlemez-lejátszók; kompaktlemez-felvevõk; DVD-lejátszók, DVD-felvevõk; videokazetta-felvevõk, magnókazetta-lejátszók; magnókazetta-felvevõk; MP3-lejátszók; MP3-felvevõk;
számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépes
szoftver; számítógépes hardver; számítógép-billentyûzetek; számítógép-monitorok; számítógépes lemezmeghajtók; modemek;
nyomtatók; számítógépekhez egerek; egérpadok; csukló- és kartartó padok számítógépekkel való használatra; digitális személyi
asszisztensek; hordozható telekommunikációs közvetlen üzenetváltó eszközök; személyhívók; kézi adó-vevõk; telefonok; tartozékok mobiltelefonokhoz; digitális kamerák; videokamerák; rádiók; televíziók; GPS (globális pozicionáló rendszerek); csipkártyák; mobiltelefonok; házimozi berendezések; DVD-k, VHS-k,
CD-k, CD-ROM-ok, elektronikus szórakoztatóeszközök.
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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozifilmek gyártása, bemutatása, kölcsönzése; televízió- és rádióprogramok gyártása, bemutatása, kölcsönzése; hang- és videofelvételek
gyártása, bemutatása, kölcsönzése; CD-k, VHS-k, DVD-k, csipkártyák kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás;
szórakoztató show-k és interaktív programok gyártása televízión,
kábelen, mûholdon, audio- és videohordozón, kazettán, lézerlemezen, számítógépes lemezen és elektronikus módon történõ
forgalmazásra; élõ elõadások bemutatása; színházi produkciók.
(111) 184.651
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04769
(220) 2004.11.26.
(732) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU);
Tóthné Lévai Tímea, Balatonkenese (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, gyógyteák, fürdõpárnák, borogatások, fürdõkúrák, egyedi gyógyhatású fitoterápiás készítmények.
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29 Tartósított, szárított gyümölcsök és zöldségek, élelmiszerek
és élelmiszer-kiegészítõk.
30 Teák, étrend-kiegészítõ teák.

(541) a hallhatatlan motorért
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) motorolaj.

(111) 184.652
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04762
(220) 2004.11.26.
(732) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)
(541) A1 AUTÓKLUB
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 184.658
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 03450
(220) 2004.08.12.
(732) BVfon Telekommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sándor Sz. Zsolt, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.654
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04760
(220) 2004.11.26.
(732) Palánta Sorsfordító Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(511) 38 Mobil(celluláris) telefon-összeköttetés, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, telefon-összeköttetés, telefonszolgáltatások.
(111) 184.659
(210) M 04 03191
(732) Nyomell 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(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) 184.660
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04766
(220) 2004.11.26.
(732) Hungarofest Kht. KultúrPont Iroda, Budapest (HU)
(546)

(111) 184.655
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04909
(220) 2004.12.09.
(732) Dala Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
38

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 184.656
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04761
(220) 2004.11.26.
(732) SZA-SZA Taxi Bt., Levél (HU)
(541) A 1 AUTÓMENTÕ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
(111) 184.657
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04287
(220) 2004.10.20.
(732) ECOLUB KISS KFT., Nagykanizsa (HU)

(151) 2006.05.29.
(220) 2004.07.21.

Nyomdaipari termékek.
Távközlés.

(111) 184.661
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 03027
(220) 2004.07.09.
(732) CPC Mode Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
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184.662
(151) 2006.05.29.
M 04 02273
(220) 2004.05.13.
Szabó László, Eger (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(111) 184.666
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04767
(220) 2004.11.26.
(732) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 5
Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, gyógyitalok, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, ásványvíz gyógyászati használatra, ásványvízsók, fürdõsók gyógyászati használatra, nátriumsók gyógyászati használatra, biológiai készítmények
humángyógyászati célra, bõrápoló gyógyszerkészítmények, kenõcsök gyógyszerészeti használatra, pirulák gyógyszerészeti
használatra, gyógycukor, cukrászati gyógytermékek, enzimek és
enzimkészítmények gyógyászati és állatgyógyászati használatra.
30 Liofilizált zöldségõrlemények, liofilizált gabonaõrlemények, szárított zöldségõrlemények, szárított gabonaõrlemények,
gabonakészítmények, árpaliszttartalmú gabonakészítmények,
búzadara, búzaliszttartalmú gabonakészítmények, zabliszttartalmú gabonakészítmények, keményítõtartalmú termékek, babliszttartalmú termékek, burgonyaliszt-tartalmú termékek, kukoricaliszt-tartalmú termékek, mustárliszttartalmú termékek, brokkoliliszt-tartalmú termékek, szójaliszttartalmú termékek, tápiókaliszt- tartalmú termékek, zöldségõrlemény-tartalmú termékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyümölcslevek, alkoholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, ásványvizek.
(111) 184.663
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04906
(220) 2004.12.09.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MB AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(111) 184.664
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04768
(220) 2004.11.26.
(732) BIO-FA KOMFORT Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.667
(151) 2006.05.29.
M 04 03735
(220) 2004.09.06.
Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) DVD MANIA
(511) 9
Vígjátékokat és drámákat megjelenítõ mozifilmek (filmszínházban játszandó filmek), akciófilmek, kalandfilmek és/vagy
animációs filmek, filmek televízióban történõ sugárzásához, beleértve filmvígjátékokat, filmdrámákat, akciófilmeket, kalandfilmeket és/vagy animációs filmeket; elõre felvett mûsorokat, programokat tartalmazó felvételek PVC-szalagokon, audioszalagok,
audio-videoszalagok, audio-videokazetták, audio-videolemezek,
valamint digitális verzatil diszkek, amelyek zenét, vígjátékot, drámát, akciót cselekményeket, kalandot és/vagy animációt jelenítenek meg; sztereó fejhallgatók; elemek; vezeték nélküli telefonok;
kézben tartható és kezelhetõ számológépek (kalkulátorok); audiokazetta és CD-lejátszók; CD-ROM számítógépes-játék lemezek;
kézben tartható karaoke lejátszók, telefon és/vagy rádió személyhívók; vígjátékot, drámát, akciót, kalandot és/vagy animációt
megjelenítõ rövidfilmkazetták, amelyek kézben tartott és kezelhetõ nézõkével vagy projektorral használhatók; videokazetta felvevõk és lejátszók, kompaktlemez lejátszók, digitális audioszalag
felvevõk és lejátszók, elektronikus naptárak, naplók; rádiók; egéralátétek; szemüvegek, napszemüvegek és ezek tokjai; audioszalagok és könyvecskék, amelyek egy egységként kerülnek eladásra
és vígjátékot, drámát, akciót, kalandot, animációt és zenei információt jelenítenek meg; számítógépprogramok, nevezetesen,
szoftver, amely digitalizált video- és audiomédiát és a globális
számítógépes információs hálózatot köti össze; játékfelszerelés,
amely egy egységként kerül eladásra és társasjáték típusú számítógépes játékok játszásához való; video és számítógépes játékprogramok; videojáték-kártyák és -kazetták; mobiltelefon- (cellatelefon) kiegészítõk, nevezetesen kéz nélkül használandó kiegészítõk, mobiltelefon hát- és elõlapok; kódolt mágneskártyák, nevezetesen telefonkártyák, hitelkártyák, készpénzfelvételre szolgáló kártyák, betéti kártyák és mágneses kulcskártyák; és dekorációs mágnesek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.668
(151) 2006.05.29.
M 04 04290
(220) 2004.10.20.
ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(546)

(111) 184.665
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04907
(220) 2004.12.09.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MB-AUTO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(511) 1
Vegyi adalékok gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és
adalékanyagok teljesítményének javítására.
4
Gépjármû-, hajó- és ipari kenõanyagok és adalékanyagok.
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(111) 184.669
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04770
(220) 2004.11.26.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Nem gyógyászati célú készítmények a száj, fogak, torok,
fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5
Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények,
fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályzókhoz és hidakhoz, ragasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.
(111) 184.670
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 04279
(220) 2004.10.20.
(732) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 184.674
(151) 2006.05.29.
(210) M 03 02434
(220) 2003.06.04.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NATURELLA
(511) 5
Nõi higiéniai árucikkek és menstruáció idején használt termékek, így egészségügyi törlõkendõk és tamponok, tisztasági betétek, nedvszívó betétek és pólyák nõk részére.
(111) 184.675
(151) 2006.05.30.
(210) M 05 00278
(220) 2005.01.20.
(732) Soós Magdolna, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.

184.676
(151) 2006.05.30.
M 04 03375
(220) 2004.08.05.
Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) POROTHERM TÉGLAHÁZAK
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.671
(151) 2006.05.29.
(210) M 04 03593
(220) 2004.08.25.
(732) Becsák János, Tata (HU)
(541) INDUCOMP KFT.
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, göngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 184.673
(151) 2006.05.29.
(210) M 03 01397
(220) 2003.04.01.
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire
et conseil de surveillance), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PIZZA-MIX
(511) 29 Tej, sajt, tejtermék.

(111) 184.677
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03376
(220) 2004.08.05.
(732) John Rich & Sons Investment Holding Company (Delaware
államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; férfi és nõi sportruházat; férfi és nõi felsõruházat, harisnyák, kötöttáruk és övek; lábbelik; férfi és nõi cipõk;
kalapáruk; férfi és nõi kalapok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.678
(151) 2006.05.30.
M 04 03378
(220) 2004.08.05.
Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt (DE)
dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Hellaservicepartner
(511) 9
Mechanikusan, elektromosan, hidraulikusan, valamint sûrített levegõvel mûködõ készülékek fényszórók távolságának szabályozására és irányítására; nyomást ellenõrzõ eszközök; motor
sebességét ellenõrzõ és szabályozó eszközök; szenzorok; fényerõsséget szabályozó egységek; izzókat ellenõrzõ eszközök; fékek ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egységek; csúszásgátló-ellenõrzõ egységek; a motor hõmérsékletének ellenõrzésére
és szabályozására szolgáló egységek; az ülések, a kormánykerék
koszorú, valamint a belsõ és külsõ tükrök beállítására szolgáló
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elektromos egységek; motorellenõrzõ és szabályozó egységek;
sebességváltómû ellenõrzésére és szabályozására szolgáló egységek; szabályozók; feszültségredukáló egységek; illesztékek, dugók, biztosítékok és biztosítékdobozok; elektromos kábelek; kábelformák; kábelcsatlakozók; csatlakozó terminálok; cigarettagyújtók; lopásgátló figyelmeztetõ és biztonsági eszközök; biztonsági felszerelések az autó utasai számára, fõként az ezeket felügyelõ, ellenõrzõ, valamint /ki/kapcsoló eszközök; indító- megszakító egységek; utazási sebesség szabályozására és ellenõrzésére szolgáló egységek; központizár-rendszerek; akkumulátorok;
fõáramköri dobozok; akkumulátordoboz-kábelek; porszívók; javítómûhely, valamint összeszerelõ felszerelések, fõként akkumulátortöltõk, egyenirányító készülékek, tranzisztor tápegységek,
fényszórótartó szettek; áram, valamint feszültség mérésére szolgáló eszközök; gépjármûvek méretének meghatározására szolgáló ellenõrzõ eszközök; motort tesztelõ eszközök a motor sebességének, a gyújtás idejének, valamint a gyújtásmegszakító szög és a
kompresszió ellenõrzésére; betéthullámkapcsok és tömlõklipszek
mint mûanyaggal bevont anyagból készült kábelrészek.
11 Világítószerkezetek, fõként elektromos izzók és fényforrások; belsõ lámpák, külsõ lámpák, fényszórós megvilágítók, kézi
lámpák; felszerelések és tartozékok szárazföldi, vízi, valamint légi jármûvek számára, fõként radiátorok és radiátorrácsok, ventilátorok és szellõztetõgépek, fûtõ- és légkondicionáló berendezések,
valamint ezeket szabályozó és ellenõrzõ szerkezetek; fényszórók
mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, távolsági/országúti
fényszórók és tompított fényszórók, kiegészítõ fényszórók, úgy
mint különleges távfényszórók és széles sávú fényszórók, spotlámpák, ködlámpák, tolatólámpák, helyzetjelzõ lámpák, üzemlámpák, speciális fényszórók, valamint ezek alkatrészei; lámpák
mint felületi, valamint süllyesztett lámpák, fõként mennyezetmegvilágító, fali-, olvasó-, hamutartót megvilágító, csomagtartót
megvilágító, kesztyûtartót megvilágító, motort megvilágító, jelzõ-, figyelmeztetõ- és belsõ világítólámpák; helyzetjelzõ, jelzõ-,
kontúr-, parkoló-, hátsó, stop-, villogó irányjelzõ, rendszámtáblát
megvilágító lámpák, hátsó ködlámpa, fényvisszaverõ macskaszemek, valamint ezek kombinációi; lámpafelerõsítõ eszközök; speciális lámpák, fõként villanó fényjeladók és villogó irányjelzõ
lámpák, ellenõrzõlámpák, visszatükrözõdõ figyelmeztetõ jelzések, kemping- és minden célra használható lámpák; fûtõrendszerek és gépjármû egyes részeinek eljegesedésének megelõzésére,
úgy mint légáramlást terelõ panelek, porlasztófejek, ablakmosó-folyadék tartályok, szélvédõk, ajtózárak, külsõ visszapillantó
tükrök.
12 Akusztikus jelzõeszközök, fõként tölcsér típusú kürtök, jelzõkürtök, tárcsa típusú, ikertónusú és kompresszoros kürtök, berregõk, váltakozó/egyenáramú berregõk; akusztikus és optikai figyelmeztetõ felszerelések kombinációi gépjármûvek számára;
eszközök elektromechanikus, elektromágneses, valamint tónus
fordulat elektromos áramfejlesztõvel; elektromos áramlökõk, fõként elektronikus, thermoelektromos, valamint mechanikus
elektromos villanójelzõ egységek; jelfogók; kapcsolók és kapcsolóeszközök, fõként kapcsolódobozok, elektromos, sûrített levegõvel mûködõ, hidraulikus benyomógombok, mûveletkapcsoló,
nyomógomb, forgókészülék, lengõkar, nyomógomb és nyomó
rendszerû kapcsolók, veszélyt jelzõ kapcsolók, villanójelzõ kapcsolók, világításkapcsolók, fénytompító kapcsolók, stoplámpa
kapcsolók, ablaktörlõ és ablakmosó kapcsolók, kormányrúdkapcsolók, ajtókapcsolódást megszakítók, gyújtás, elõfûtõ, rövidre
zárt áramkörkapcsolók, egyen, valamint váltakozó áramú kapcsolók, víz- és olajnyomás és -szintkapcsolók; sebességváltómû kapcsolók; fékek; elektromos, elektronikus és mechanikus kapcsoló
berendezések; gyújtógyertyák; gyújtógyertyakupakok; elosztófejek; ablakmosó rendszerek, valamint ezek alkatrészei, nevezetesen pumpák, ellenõrzõ eszközök, porlasztófejek, porlasztófejtartók, víztartályok, tömlõvezetékek; ablaktörlõ rendszerek, valamint ezek alkatrészei, fõként ablaktörlõ karok, összekötõ rudak,
ablaktörlõ motorok, ellenõrzõ egységek, kapcsolók és szenzorok;
kombinált ablaktörlõ és ablakmosó eszközök, fõként eszközök,
melyek alapjában véve a fent említett törlõ- és mosóeszközökbõl
állnak; belsõ és külsõ tükrök; elektromos ablakemelõk; tartály-

sapkák; szelepek és légszûrõk, valamint olajszûrõk gépjármûvek
és motorok /hajtómûvek/ számára; kormánykerekek; gépjármûtest részei, fõként radiátorrácsok, elõrész, hátsó és tetõspoilerek,
hátsó védõlapok, hátsó dekoratív panelek, kerék kereszttartó elágazó csõidomok és oldalpadkák, lökhárítók, túlszabályozók, kerék belsõ kárpitozása sárvédõk; napellenzõk mûanyagból gépjármûvek számára; gyermekülések; utánfutók, valamint ezek részei.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.679
(151) 2006.05.30.
M 04 03379
(220) 2004.08.05.
ZENESAROK Kft., Budapest (HU)
dr. Polgárné dr. Mohácsy Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

184.680
(151) 2006.05.30.
M 04 03374
(220) 2004.08.05.
DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Mercedes-Benz eredeti alkatrészek
(511) 9
Vezérlõkészülékek (gép)jármûvekhez és motorokhoz; készülékek és eszközök (gép)jármûvek kormányzásához és irányításához; elakadásjelzõ háromszögek (gép)jármûvekhez; biztonsági övek: szivargyújtók gépkocsikba; riasztóberendezések; akkumulátorok és elemek; üzemanyagcellák; elemtöltõ készülékek;
elektromos lopásgátló riasztók; kijelzõ készülékek (gép)jármûvekhez; sebességmérõk/jelzõk; fordulatszámmérõk; vészjelzõlámpák (gép)jármûvekhez; elektromos biztosítók; elektromos relék; feszültségszabályozók (gép)jármûvekhez; iránytûk, navigációs mûszerek; hang- és képfelvevõ, -átvivõ és -lejátszó készülékek, beleértve antennák, rádiók, televíziókészülékek, telefonkészülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek;
tûzoltó készülékek.
11 Fagymentesítõk (gép)jármûvekhez, ablakfûtés (gép)jármûvekhez; légkondicionáló berendezések és fûtések (gép)jármûvekhez; (gép)jármûfényszórók és ezek részei; (gép)jármûreflektorok.
12 Gépjármûvek részei (amelyek a 12. osztályba tartoznak),
nevezetesen fedõburkolat (gép)jármûvekhez; kipufogógáz-kezelõberendezések (gép)jármûhajtómûvek részeként; kipufogógáz-katalizátor; kipufogógáz-szûrök; tengelymanzsetták; légzsákok (biztonsági berendezések autókhoz); önmûködõ vonókészülékek (gép)jármûvekhez: hajtóláncok (gép)jármûvekhez; hajtótengelyek (gép)jármûvekhez; hajtótengelycsuklók (gép)jármûvekhez; kipufogóberendezések; gépkocsi-kerékabroncsok; fényellenzõ berendezések (gép)jármûvekhez; fékberendezések gépjármûvekhez; fékpofák gépjármûvekhez; fékbetétek gépjármûvekhez; féksaruk gépjármûvekhez; fékrásegítõk gépjármûvekhez; féknyergek gépjármûvekhez; féktárcsák gépjármûvekhez;
féktömlõk gépjármûvekhez; fékpapucsok gépjármûvekhez; fékdobok gépjármûvekhez; üzemanyag-aggregátok gépjármûvekhez; gépjármûalvázak; lopásgátlók gépjármûvekbe (mechanikus); riasztóberendezések gépjármûvekhez; forgónyomaték-váltók gépjármûvekbe; villamos motorok gépjármûvekbe; futómûvek (gép)jármûvekbe; irányjelzõk (gép)jármûvekhez; futómûrészek; gépkocsiablakok; (gép)jármûkarosszériák; (gép)jármûkerekek; (gép)jármûabroncsok; (gép)jármûülések; (gép)jármûajtók;
(gép)jármûtetõk; kerékpántok (gép)jármûvekhez; ragasztókészlet abroncstömlõkhöz; szabadon futó kerekek szárazföldi jármûvekhez; frontspoilerek; frontspoiler élek; lábpedálok (gép)jármûvekbe; burkolatok szárazföldi jármûvek részeihez (kivéve motorokhoz); csomagtartóhálók gépjármûvekhez; csomagtartók gépjármûvekhez; gépjármû-sebességváltók; izzítógyertyák dízelmo-
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torokhoz; kézifékkar; hátsó köténylemezek; dudák és jelzõkürtök
(gép)jármûvekhez; hidraulikus keringtetõrendszerek (gép)jármûvekbe; belsõ kárpit (gép)jármûvekbe; (gép)jármû karosszériák;
láncok (gép)jármûvekhez; fejtámlák (gép)jármûülésekhez; sárhányók; tengelykapcsolók (kötések) szárazföldi jármûvekhez; rakodófelület falak (szárazföldi jármûvek részeként); tehergépjármû
felépítmények; légköpenyek légtömlõs abroncsokhoz; légszûrõk
gépjármûmotorokhoz; gépjármûmotorok; motorháztetõk gépjármûvekhez; hajtórudak (gép)jármûvekhez (kivéve motor részei);
keréktengelyek; fogaskerékhajtás gépjármûvekbe; keréktárcsák;
kerékcsapágy gépjármûvekhez; lassítóáttétel (reduktor) gépjármûvekhez; abroncsok (gumiabroncs); abroncsok (gép)jármûkerekekhez; tolatólámpák (gép)jármûvekhez; visszapillantó tükrök;
hangtompítók; váltó markolatgombok; váltókapcsoló; ablaktörlõk; abroncstömlõk; sárvédõ; hó- és jégláncok; védõhuzatok
(gép)jármûülésekre; biztonsági övek (gép)jármûülésekhez, biztonsági gyerekülések (gép)jármûvekbe; biztonsági kombiövek
(gép)jármûülésekhez; síléctartók gépjármûvekhez; napellenzõk
gépkocsiba; (gumi)tüskék abroncsokhoz; sportfutómûvek; kormánykerekek; lengéscsillapítók; lengéscsillapító rugók; lökhárítók; tanksapkák gépjármûvekhez; leültetõrugók; torziós tengelyek; tartórugók; lábtartók; szelepek (gép)jármûvekhez; vízhûtõ
gépjármûvekhez; szélvédõk; törlõlapátok (ablaktörlõk).
37 Gépjármûvek javítása és karbantartása.
(111) 184.681
(210) M 04 03373
(732) Reál-Energo Kft., Érd (HU)
(546)

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.08.05.

(111) 184.684
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03367
(220) 2004.08.05.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DOCUMENT QUARANTINE
(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)

184.685
(151) 2006.05.30.
M 04 03366
(220) 2004.08.05.
Arlyn Bt., Budapest (HU)
dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(511) 37 Építkezések; javítások; valamint szerelési szolgáltatások.
42 Építési terv készítése; építési konzultáció; kutatás és fejlesztési szolgáltatások; szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép-programozás és szoftverfenntartás;
hardver- és szoftverfejlesztés.

(541) Guru
(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldségsaláták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, malomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák, quiche, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, tavaszi
tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, önkiszolgáló éttermek.

(111) 184.682
(210) M 04 03371
(732) DÉLCELL Kft., Szeged (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.08.05.

184.686
(151) 2006.05.30.
M 04 03365
(220) 2004.08.05.
Arlyn Bt., Budapest (HU)
dr. Dulai László, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)
(511) 17

Szigetelõanyagok.

(111) 184.683
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03369
(220) 2004.08.05.
(732) UD-VI Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Habó Gábor ügyvéd, Pécs
(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, kumisz (tejes ital), tejes italok, zöldségsaláták.
30 Cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények torták, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, malomipari termékek, palacsinták, pasztillák, piskóták, pizzák, quiche, salátaöntetek, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, tavaszi
tekercs, tortilla, zsemlék.
43 Gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, önkiszolgáló éttermek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 19

Nem fém építõanyagok, mediterrán építõ- és burkolókövek.

(541)
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184.687
(151) 2006.05.30.
M 04 03363
(220) 2004.08.05.
LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
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az illóolajok kivételével, nádcukor szirup, öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok,
gyömölcsnektárok, szörpök és más eszenciák italok elõállítására,
sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(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) 184.688
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03362
(220) 2004.08.05.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.

(511) 30

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.10.28.

Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 184.693
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04235
(220) 2004.10.18.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.689
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03250
(220) 2004.07.27.
(732) Csontos Gábor, Miskolc (HU)
(541) LOCHNESS
(511) 28 Horgászcikkek, horgászeszközök.
(111) 184.690
(210) M 04 03247
(732) Farkas Péter, Budapest (HU)
(546)

(111) 184.692
(210) M 04 04373
(732) Szekeres Péter, Váraszó (HU)
(546)

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.07.26.

(511) 30 Bombonok (cukorkák), cukor, cukoráruk, csokoládé, csokoládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák, fondan, cseresznyés
csokoládé.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek (újságok,
idõszaki lapok), fényképek, papíripari cikkek, matricák.
25 Ingek, pólók, sapkák, kabátok, ruházati kiegészítõ termékek.
(111) 184.691
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02962
(220) 2004.07.07.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 346.178
2004.05.03. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(554)

(111) 184.695
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03246
(220) 2004.07.26.
(732) Quality-Design Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU);
Q20 Oktatói és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(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.

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, cukorkaáruk, jégfrissítõ italokhoz és ételekhez, sörbet (fagylalt), kávé alapú italok, kakaó és csokoládé alapú italok, tea alapú italok, aromák italokhoz

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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184.696
(151) 2006.05.30.
M 04 04248
(220) 2004.10.18.
Otthon Trade Kft., Budapest (HU)

Otthonos Megoldások

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(111) 184.697
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03245
(220) 2004.07.26.
(732) B+B Kft., Nyíregyháza (HU)
(541) EL-BI
(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.
(111) 184.698
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03095
(220) 2004.07.14.
(732) BIT-Hungary Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.702
(151) 2006.05.30.
M 04 03082
(220) 2004.07.14.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, kakaó, kakaós termékek,
cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(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) 184.699
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03094
(220) 2004.07.14.
(732) Human Network Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 184.703
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02911
(220) 2004.07.02.
(732) Kálmánné Kaán Zsuzsanna, 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) 184.700
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03085
(220) 2004.07.14.
(732) Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest
(541) SárgaOldalak
(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
(111) 184.701
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 03084
(220) 2004.07.14.
(732) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, 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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.
(111) 184.704
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02651
(220) 2004.06.10.
(732) Proper-Three Kft., Martfû (HU)
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(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;
számítógépszoftver fenntartása.

(546)

(511) 25 Cipõfelsõrész, cipõk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, papucsok, szandálok, talpak lábbelihez, tornacipõk.
(111) 184.705
(210) M 04 01429
(732) Baár János, Budapest (HU)
(740) Kovács Anna Katalin, Budapest
(541) PESTI’S
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.03.29.

(511) 36

(111) 184.706
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 01555
(220) 2004.05.21.
(732) Yu Hua, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.708
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04231
(220) 2004.10.18.
(732) „UNIWEB” Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(546)

Biztosítás.

(111) 184.710
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04234
(220) 2004.10.18.
(732) HELION Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Gumicsizma, T-shirt, teniszpóló, pulóver, zokni, cipõ, napellenzõ, dzseki, sapkák (baseball, nap).
28 Horgászcikk, horgászbot, horgászdamil, horgászorsó, horgászbottartó, kapásjelzõ, mûcsali, merítõháló, horgászszék.
(111) 184.707
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04230
(220) 2004.10.18.
(732) Chen Cai Li, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest
(546)

(111) 184.709
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04232
(220) 2004.10.18.
(732) Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Hulladék-nyilvántartási adatszolgáltató számítógépes program.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.711
(151) 2006.05.30.
M 04 04378
(220) 2004.10.28.
„MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, azonnal oldódó kávé, vitaminokkal
dúsított kávé, kapucsínó, kakaó, kakó alapú italok, csokoládé,
csokoládé alapú italok, cukorkák, édességek, jégkrémek, fagyasztott joghurtok, sütemények, gabonatermékek.
32 Alkoholmentes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.712
(151) 2006.05.30.
M 04 04252
(220) 2004.10.18.
MY-STREET Kft., Miskolc (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) POTE-MIX
(511) 5
Gyógynövényekbõl készült tabletta, kivéve a száj és fogápoló készítményeket, valamint a fogorvosi célra használt ragasztó és tisztító készítményeket.
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(111) 184.713
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04253
(220) 2004.10.18.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LET’S GO
(511) 16 Eldobható papír és/vagy cellulóz anyagú pelenkák.

(546)

(111) 184.714
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02980
(220) 2004.07.07.
(732) VOLK Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási
vagy finanszírozási szolgáltatások.
(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.
(111) 184.715
(210) M 04 02988
(732) PLUDI KFT., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.07.07.

184.719
(151) 2006.05.30.
M 04 04100
(220) 2004.10.06.
ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BELLEPIL
(511) 3
Kozmetikai szerek; szõrtelenítõszerek; krémek, olajok, lemosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8
Szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és nem elektromos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektromos); manikûrkészletek, ollók.

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító- és szellõztetõberendezések; fürdõszoba-felszerelések és -kiegészítõk; víz-, gáz-, zuhanykabinok, zuhanypanelek.
(111) 184.716
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02998
(220) 2004.07.07.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER
Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
(541) WOW
(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt,
kefir és ezek ízesített változatai.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej
alapú pépek.
(111) 184.717
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 02995
(220) 2004.07.07.
(732) Anhui Forklift Truck Group, Hefei, Anhui (CN)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 12 Villás emelõtargoncák, pótkocsik, villamos jármûvek, akkumulátoros tehergépjármûvek, sebességváltók szárazföldi jármûvekhez, kocsialvázak jármûvekhez.
(111) 184.718
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04095
(220) 2004.10.06.
(732) Budapesti Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Péter Pál, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 184.720
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04101
(220) 2004.10.06.
(732) Game Heaven Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Halásztelek (HU)
(546)

(511) 9
Csak televíziós vevõkészülékekkel együtt használható játékok; CD-ROM-(kompakt) lemezek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus közlemények [letölthetõ]; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; hangszóródobozok;
hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; hordozható telefonok; indítókábelek motorokhoz; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kompakt (CD) lemezjátszók;
kompaktlemezek (audio-video); lemezjátszók; lemezmeghajtók
(számítógépekhez); lézerek, nem gyógyászati használatra; magnetofonfej-tisztító szalagok; mágneskártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek (informatika); mechanikus cégtáblák,
cégérek; modemek; monitorok (számítógéphardver); monitorok
(számítógépprogramok); optikai adathordozók; optikai cikkek;
optikai készülékek és eszközök; processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); rádió antennatornyok; rádiók jármûvekbe; rádiókészülékek; sportszemüvegek; számítógépes játékprogramok;
szemellenzõk, szemvédõ ernyõk; személyazonosító kártyák,
mágneses televíziós készülékek; vevõkészülékek (audio-, video-); védõsisakok; védõsisakok sporthoz; videojáték-kazetták;
videokamerák; videokazetták; videoképernyõk; videomagnók,
képmagnók; videoszalagok; videotelefonok.
(111) 184.721
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04102
(220) 2004.10.06.
(732) AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ
és Minõsítõ Kft., Gödöllõ (HU)
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(546)

(511) 45

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.725
(151) 2006.05.30.
M 04 04242
(220) 2004.10.18.
Soós Krisztián, Budapest (HU)

BIG FAT GREEK EATING
43

Vendéglátás; élelmezés.

(111) 184.726
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04236
(220) 2004.10.18.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(111) 184.722
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04096
(220) 2004.10.06.
(732) Európai Építõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsgai Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ötvözeteik, fémszerkezetek anyagai,
nyílászárók és vasalatok, hordozható fémszerkezetek, állványok,
vázszerkezetek, acélszerkezetek, fémbõl készült építési anyagok,
fémáruk, kábelek, huzalok, zsaluzatok.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok, nyílászárók, üvegek,
építkezés céljára szolgáló merev, nem fémbõl készült csövek,
hordozható nem fémbõl készült szerkezetek, állványok, vázszerkezetek.
37 Építkezés és javítások.
(111) 184.723
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04225
(220) 2004.10.18.
(732) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Bonbonok (cukorkák), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, csokoládés áruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán,
nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák,fondan, cseresznyés
csokoládé.
(111) 184.727
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04371
(220) 2004.10.28.
(732) HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Részvénytársaság,
Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa ügyvéd, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 184.728
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04374
(220) 2004.10.28.
(732) Napkonyha Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
rendezvények.
(111) 184.724
(151) 2006.05.30.
(210) M 04 04228
(220) 2004.10.18.
(732) LUXURIATE Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 43

Vendéglátási szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Ruházati termékek.

(111)
(210)
(732)
(740)
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Seven Star Kft., Budapest (HU)

REFREE
25

184.730
M 04 03558
Büki József, Sukoró (HU)
Gödör István, Budapest

(151) 2006.05.30.
(220) 2004.08.23.
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(541) ECONOSERVE
(511) 35 Pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan);
pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; piaci tanulmányok; piackutatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kölcsön (finanszírozás); könyvvizsgálat; követelésbehajtási ügynökségek.

(546)

(111) 184.731
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03630
(220) 2004.08.27.
(732) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,
Dunakeszi (HU)
(541) SOLVACRYL
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(111) 184.732
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03903
(220) 2004.09.20.
(732) Aranybirtok Kft., Budapest (HU)
(541) Harczosok Bora
(511) 33 Borok.

(511) 25

(111) 184.733
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04019
(220) 2004.09.30.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga ügyvéd, Kauker és Csóti Ügyvédi
Iroda, Ajka
(541) KÕKONYHA
(511) 33 Bor.
(111) 184.734
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04032
(220) 2004.09.30.
(732) Fórián Zsolt, Hajdúhadház (HU);
Fórián Albert, Hajdúhadház (HU)
(541) ALFI
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111) 184.735
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03631
(220) 2004.08.27.
(732) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.,
Dunakeszi (HU)
(541) AQUATRONICS
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.738
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04035
(220) 2004.09.30.
(732) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) RiverLoft
(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, építmények lebontása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.739
(151) 2006.05.31.
M 04 03902
(220) 2004.09.20.
SOLSTAR Kft., Budapest (HU)

SOURCE

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; 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).
184.740
(151) 2006.05.31.
M 04 04015
(220) 2004.09.30.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 184.736
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04030
(220) 2004.09.30.
(732) Tóth Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) FRONTOSA MOTOR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.737
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03229
(220) 2004.07.23.
(732) CHEN LIN PING Kft., Budapest (HU)

(511) 33
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(546)

(111) 184.741
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03896
(220) 2004.09.20.
(732) Gergõ János, Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest
(541) ROCKWELL
(511) 19 Beton.
36 Ingatlanforgalmazás.
37 Építkezés.
(111) 184.742
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03897
(220) 2004.09.20.
(732) LIMIT-WEAR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Norbert ügyvéd, Dr. Varga Norbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VIOLA SANTI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.743
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03905
(220) 2004.09.20.
(732) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Tordas (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.
(111) 184.744
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04037
(220) 2004.09.30.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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.
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.
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)

184.746
(151) 2006.05.31.
M 04 03344
(220) 2004.08.04.
Magyar Ház Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 32

Sörök.

(111) 184.745
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03900
(220) 2004.09.20.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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; fényképezõgépek, filmkamerák, televíziós
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készülékek, hangfelvétel-hordozók, hanglemezek, hangrögzítõ
szalagok, kompaktlemezek, (audió-videó), videó, videokazetták,
videomagnók, képmagnók, videoszalagok.
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; folyóiratok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; újság-elõfizetések intézése (mások
számára).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).
(111) 184.747
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04029
(220) 2004.09.30.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi
és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt., Budapest
(546)

(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) 184.748
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 03341
(220) 2004.08.04.
(732) Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kecskeméti János ügyvéd, Gajdár, Szabó és Kecskeméti
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.749
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 02326
(220) 2004.05.17.
(732) Prospero Könyvei Budapest Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41

Könyvkiadói szolgáltatások.

(111) 184.750
(151) 2006.05.31.
(210) M 04 04036
(220) 2004.09.30.
(732) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanok, irodák bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete, irányítása, építmények lebontása.
(111) 184.751
(210) M 04 04034
(732) BOKY Kft., 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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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 és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(151) 2006.05.31.
(220) 2004.09.30.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
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184.753
(151) 2006.06.01.
M 04 03251
(220) 1999.01.25.
NextNet Wireless, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
001053016
1999.01.25. EU
Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

NEXTNET
9

Számítógéphardver és -szoftver rádió-adatátvitelhez.

184.756
(151) 2006.06.02.
M 04 03211
(220) 2004.07.22.
Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 29 Tej és tejtermékek; ezen belül sajtok, mozzarella típusú
sajtok.
(111) 184.757
(210) M 04 01776
(732) REALBA Kft., Szolnok (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.765
(151) 2006.06.02.
M 04 03040
(220) 2004.07.12.
Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

EJA

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); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.
184.767
(151) 2006.06.02.
M 04 03207
(220) 2004.07.22.
Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(151) 2006.06.02.
(220) 2004.05.20.

(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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.758
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03336
(220) 2004.08.03.
(732) RIPCA-VGSZ Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) CASTROL MINTABOLT
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különös tekintettel információk internetes megjelenítésére, internetes kereskedelemre.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különös tekintettel
kenéstechnika-tanácsadásra.
(111) 184.764
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03032
(220) 2004.07.12.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(541) Egy okos választás
(511) 7
Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9
Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(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 (mélyhûtött is), fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet; fûszeres mártások;
fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

184.768
(151) 2006.06.02.
M 04 03208
(220) 2004.07.22.
Schwan’s Food GmbH, Osterweddingen (DE)
dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

Amanda Smith

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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
184.779
(151) 2006.06.06.
M 04 03337
(220) 2004.08.03.
Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) ÍZBOMBA
(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.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõporok;
só, mustár; ecet, ízesített mártások; fûszerek; jég.
(111) 184.780
(210) M 04 03759
(732) Balázs József, Miskolc (HU)
(546)

(546)

(151) 2006.06.06.
(220) 2004.09.07.

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, árucikkek dohányzáshoz, öngyújtók, gyufák.
(511) 25
28

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Játékok, testnevelési és sportcikkek.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 184.781
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 01757
(220) 2004.04.19.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és prospektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, molinók 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).
41 Kedvezménykatalógus és egészségkatalógus kiadása.
43 Egészséghálózat és kedvezményhálózat kiépítése és mûködtetése.
(111) 184.784
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 00562
(220) 2004.02.10.
(732) MUNDEL Kft., Tatabánya (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 37 Ruhanemû, fehérnemû, ágynemû, szõnyeg mosása, vasalása, tisztítása, szõrme tisztítása, vegytisztítás.
(111) 184.785
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 01864
(220) 2004.04.23.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

184.786
(151) 2006.06.06.
M 03 02923
(220) 2003.07.04.
Advance Magazine Publishers Inc., New York, N.Y. (US)
Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GOLF DIGEST
(511) 9
Elektronikus közlemények (letölthetõ) hangfelvétel-hordozók, mágneses adathordozók, optikai adathordozók, hang- és videokazetták, CD-k, CD-ROM-lemezek, DVD-k.
16 Papír, kartonpapír és ezekbõl készült más osztályba nem sorolt termékek, nyomtatott termékek, könyvkötõ anyag; fényképek, papíráru; ragasztók papíráruhoz vagy háztartási célra; mûvészeti anyagok, festékek, ecsetek; írógépek és irodai felszerelések
(kivéve bútort); nevelési és oktatási anyagok (kivéve berendezések); mûanyagok csomagoláshoz (más osztályba nem sorolt termékek); nyomdabetûkészlet, nyomótömb.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadásai, online
elektronikus kiadványok szolgáltatása, információs szolgálat a
golf sportra vonatkozóan az összes médiában beleértve az internetet.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

184.787
(151) 2006.06.06.
M 03 03943
(220) 2003.09.19.
Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
2339169
2003.07.29. GB
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) NOW IS GOOD
(511) 9
Távközlõ, távbeszélõ és hírközlõ készülékek és eszközök;
adatközlõ készülékek és eszközök; kódolt adatok, szövegek,
hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen
formátumok kombinációjának feldolgozására, továbbítására, tárolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és
eszközök; modemek; rádiókészülékek és rádiós berendezések,
így személyhívók és rádiótelefax-készülékek; kódolt kártyák;
pontgyûjtõ kártyák; információk, adatok, képek és hang tárolására szolgáló hordozók; számítógépes adathordozók; számítógépes
adatbázisról vagy az internetrõl letölthetõ digitális zene, így
MP3-as weboldalak; digitális személyi asszisztensek (PDA-k);
mûholdvevõ és átjátszó készülékek és eszközök; az internetrõl letöltött zene meghallgatására szolgáló készülékek; akkumulátortöltõk távközlõ készülékekhez; akkumulátorok; adapterek távközlõ készülékekhez; mobiltelefonok és telepített telefonok; az
internetrõl letölthetõ filmek, video- és audiofelvételek, valamint
grafikus ábrák; televíziókészülékek és televíziós berendezések;
perifériaberendezések televíziókhoz és számítógépekhez; elektromos és elektronikus játékok; számítógépek, beleértve laptopok
és notebookok is; elektronikus határidõnaplók; elektronikus navigációs és helymeghatározó készülékek és eszközök, így globális
helymeghatározó rendszerek; mûholdas navigációs és helymeghatározó készülékek és eszközök; asztali és gépkocsiba szerelhetõ
telefonkihangosító egységek; gépkocsiba szerelhetõ telefontar-
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tók; a fent említett termékek alkatrészei és tartozékai; szoftverek;
mobiltelefonra letölthetõ csengõhangok és grafikus ábrák; CD
ROM-ok; online, számítógépes adatbázisról, az internetrõl vagy
más elektronikus hálózatról letölthetõ elektronikus publikációk.
16 Papír, karton, nyomdatermékek, így nyomtatott telefonkönyvek, név- és címjegyzékek, folyóiratok, idõszaki kiadványok
és egyéb kiadványok; értékesítési helyeken használt anyagok, így
poszterek, kartonból készült széthajtható kártyák, kartonból készült szórólaptartók; üvegmatricák és háromdimenziós kartonépítmények; fényképek; irodaszerek és irodai papíráruk; íróeszközök; irodai kellékek (bútorok kivételével); útmutató és oktatóanyagok (készülékek kivételével); naptárak; könyvjelzõk; naplók, így asztali határidõnaplók; jegyzetfüzetek és címnyilvántartó
könyvek.
38 Távközlés, mobil és telepített távközlés, valamint távközlés
telefonon, mûholdon, cellarendszerû távközlési rendszeren keresztül; rádiótelefon-, cellarendszerû telefon-rádiótelefax, rádió
személyhívó- és rádiós hírközlõ szolgáltatások; rádióadás továbbítása és vétele; távközlõ eszközök, rádió, rádiótelefon és rádiótelefax készülékek bérbeadása, haszonbérlete és kölcsönzése; adatközlés rádión keresztül, távközlés és mûhold segítségével; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; saját telefonszám biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; távközlõ készülékek bérbeadása
azok meghibásodása, elvesztése, ellopása esetén; internetszolgáltatások, elsõsorban internet-hozzáférés biztosítása; információk,
(beleértve weboldalakat is}, számítógépprogramok és egyéb adatok távközlése; elektronikus levelezés; egyedi igényeknek megfelelõ kijelzõ képernyõk biztosítása távközlõ készülékekre; telefonkönyvvel kapcsolatos szolgáltatások; távközlõ készülékekkel
kapcsolatos, helyhez kötött szolgáltatások; WAP-szolgáltatások,
így biztonságos hírközlõ csatorna használata; telefonokkal és távközlõ készülékekkel és eszközökkel összefüggõ, illetve azonosításukkal kapcsolatos tájékoztatás; telefonkönyvekkel kapcsolatos
szolgáltatások; adatcsere-szolgáltatások; adattovábbítás távközlés útján; televízió- és rádiómûsorok közvetítése, illetve továbbítása; videotex, teletext és képújság-szolgáltatások; üzenetekkel
kapcsolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üzenetfogadás és
üzenettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus kép, videofelvétel, ill. ezek kombinációjának formájában; egységes üzenetekkel
kapcsolatos szolgáltatások; hangposta-szolgáltatások; adathálózat-szolgáltatások; videokonferencia-szolgáltatások; videotelefon- szolgáltatások; távközlési kapcsolat biztosítása az internethez, illetve adatbázisokhoz; digitális zenei weboldalakhoz való
hozzáférés biztosítása az interneten; MP3-as weboldalakhoz való
hozzáférés biztosítása az interneten; digitális zene továbbítása
távközlés útján; keresõprogramok üzemeltetése; üzenetek, adatok
és képek számítógéppel segített továbbítása; számítógépes kommunikáció; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.

(111) 184.788
(151) 2006.06.06.
(210) M 03 01590
(220) 2003.04.14.
(732) Nike International, Ltd., Beaverton, Oregon (US)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(546)

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) 184.789
(151) 2006.06.06.
(210) M 03 00288
(220) 2003.01.27.
(732) ADM Kao LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Decatur, Illinois (US)
(300) 76/458,431
2002.10.07. US
76/458,432
2002.10.07. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Diétásétel-adalékok és -alkotók ilyen kiegészítõkhöz súlycsökkenés és súlymegtartás céljára; diétásétel-adalékok és -alkotók ilyen kiegészítõkhöz, mint karcsúsító adalékok.
29 Fõzõolajok és -zsírok; étkezési olajok és zsírok; étkezési
olajok és zsírok ételek készítésére használt adalékként.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.790
(151) 2006.06.06.
M 03 04237
(220) 2003.10.09.
Glover Kft., Gödöllõ (HU)
Préda Gábor szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9
Híradástechnikai és mûholdvevõ berendezések antennák,
erõsáramú, gyengeáramú és koaxiális kábelek, erõsáramú szerelvények.
(111) 184.791
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 00705
(220) 2004.02.18.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) RIMACE
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(111) 184.794
(151) 2006.06.06.
(210) M 03 02124
(220) 2003.05.16.
(732) MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Adana (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

(511) 30 Kávé, kakaó, pótkávé, mokkakávé, kávépótlók, kávé vagy
kakaó alapú italok; tápióka, szágó; makaróni, húspástétomok,
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olasz metélt tészták; kenyerek, piták, pizzák, waffel (palacsinta);
kekszek, sós kekszek, göngyölt ostyák, tésztafélék, aprósütemények, gyümölcslepények, sütemények; lisztbõl készült desszertek; pudingok; méz, méhszurok; ételízesítõk; ketchup, majonéz,
mustár, citromlék, mártások, salátamártások, paradicsommártás,
ecetek, aromás készítmények ételekhez és italokhoz, élesztõ, sütõpor, vanília, fûszerek; bármilyen fajta liszt, búzadara, keményítõ; cukor, porcukor; gyógyteák, jeges teák, zsályatea, hársfatea;
cukrászsütemények, szultánkenyér, fagyasztott joghurt, (cukorkaáruk), csokoládék, csokoládétermékek, csokoládéval és édességgel bevont termékek, karácsonyfa-díszítésre alkalmas cukrászáruk, csokoládé alapú italok; rágógumi; fagylaltok, fogyasztásra
alkalmas jég; só; rizs, bulgur (fõtt és aprított búza), maláta ételekhez; gabonából és lisztbõl készült elõételek, pörkölt kukorica és
búza, pirított vékony burgonyaszeletkék, rizsszemek; gabonapehely, zabdara, reggelire fogyasztott készétel, gabonaétel; mártások.
32 Sörök, preparátumok sörkészítéshez (árpaélesztõ, komlókivonatok sörkészítéshez stb.), sörhöz élesztõ; ásványvíz, szénsavas vizek; ásványvizek, forrásvizek, szódavizek, üdítõitalok; szirupok és más készítmények gyümölcs- és zöldséglevek készítéséhez: zöldség- és gyümölcskoncentrátumok és kivonatok; gyü-

mölcsbõl készített italgranulátumok és -porok, must répalé, paradicsomlé; szénsavas üdítõitalok: szénsavas italok, kólák, izotóniás italok; szõlõbõl készült szörplé.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.795
(151) 2006.06.06.
M 04 01542
(220) 2004.04.05.
Corp-Metz Kft., Budapest (HU)
Molnár András, Budapest

Haraszthy Vallejo Pincészet
33

Borok, pezsgõk, pálinkák.

A rovat 356 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 183.869, 184.217,
184.256, 184.257, 184.272, 184.341, 184.347, 184.348,
184.410–184.417, 184.419–184.422, 184.424–184.467,
184.469–184.539, 184.542, 184.545–184.622, 184.625–184.630,
184.632–184.637, 184.639, 184.640, 184.642–184.652,
184.654–184.671, 184.673–184.693, 184.695–184.751, 184.753,
184.756–184.758, 184.764, 184.765, 184.767, 184.768,
184.779–184.781, 184.784–184.791, 184.794, 184.795
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Védjegyoltalom megszûnése

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 117.074
(210) M 74 01997
(180) 2005.10.27.
(111) 117.121
(210) M 74 02074
(180) 2005.10.26.
(111) 117.269
(210) M 75 00145
(180) 2005.10.06.
(111) 117.322
(210) M 75 00344
(180) 2005.10.02.
(111) 117.323
(210) M 75 00345
(180) 2005.10.02.
(111) 117.324
(210) M 75 00343
(180) 2005.10.04.
(111) 117.345
(210) M 75 00284
(180) 2005.10.05.
(111) 117.457
(210) M 75 00507
(180) 2005.10.05.
(111) 117.459
(210) M 75 00555
(180) 2005.10.05.
(111) 118.192
(210) M 75 01319
(180) 2005.10.17.
(111) 118.195
(210) M 75 01338
(180) 2005.10.23.
(111) 118.203
(210) M 75 01355
(180) 2005.10.29.

(111) 118.205
(210) M 75 01358
(180) 2005.10.29.
(111) 118.209
(210) M 75 01362
(180) 2005.10.29.
(111) 119.129
(210) M 75 01292
(180) 2005.10.09.
(111) 125.298
(210) M 85 01601
(180) 2005.10.02.
(111) 125.405
(210) M 85 01646
(180) 2005.10.09.
(111) 125.408
(210) M 85 01681
(180) 2005.10.16.
(111) 125.415
(210) M 85 01764
(180) 2005.10.31.
(111) 125.424
(210) M 85 01625
(180) 2005.10.03.
(111) 125.426
(210) M 85 01627
(180) 2005.10.03.
(111) 125.427
(210) M 85 01641
(180) 2005.10.04.
(111) 126.293
(210) M 85 01622
(180) 2005.10.02.
(111) 139.730
(210) M 95 02825
(180) 2005.10.05.
(111) 139.898
(210) M 95 03075
(180) 2005.10.30.
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(111) 139.899
(210) M 95 03016
(180) 2005.10.25.

(111) 143.871
(210) M 95 03103
(180) 2005.10.31.

(111) 139.900
(210) M 95 03015
(180) 2005.10.25.

(111) 144.958
(210) M 95 02897
(180) 2005.10.12.

(111) 139.920
(210) M 95 03029
(180) 2005.10.25.

(111) 145.309
(210) M 95 02941
(180) 2005.10.17.

(111) 141.975
(210) M 95 02957
(180) 2005.10.17.

(111) 145.451
(210) M 95 02956
(180) 2005.10.17.

(111) 142.058
(210) M 95 02936
(180) 2005.10.17.

(111) 145.526
(210) M 95 02893
(180) 2005.10.12.

(111) 142.222
(210) M 95 02929
(180) 2005.10.16.

(111) 145.825
(210) M 95 02800
(180) 2005.10.03.

(111) 142.693
(210) M 94 02460
(180) 2004.06.08.

(111) 145.826
(210) M 95 02863
(180) 2005.10.10.

(111) 143.651
(210) M 95 02954
(180) 2005.10.17.

(111) 146.156
(210) M 95 02927
(180) 2005.10.16.

(111) 143.652
(210) M 95 02983
(180) 2005.10.19.

(111) 146.272
(210) M 95 02815
(180) 2005.10.04.

(111) 143.707
(210) M 95 03031
(180) 2005.10.25.

(111) 146.285
(210) M 95 02894
(180) 2005.10.12.

(111) 143.710
(210) M 95 03059
(180) 2005.10.27.

(111) 146.299
(210) M 95 02851
(180) 2005.10.09.

(111) 143.829
(210) M 95 02667
(180) 2005.09.22.

(111) 147.399
(210) M 95 03014
(180) 2005.10.25.

(111) 143.854
(210) M 95 02799
(180) 2005.10.03.

(111) 147.532
(210) M 95 03108
(180) 2005.10.31.

(111) 143.855
(210) M 95 03025
(180) 2005.10.25.

(111) 147.565
(210) M 95 03093
(180) 2005.10.31.

(111) 143.870
(210) M 95 02837
(180) 2005.10.06.

(111) 147.656
(210) M 95 02817
(180) 2005.10.04.
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(111) 147.940
(210) M 95 02988
(180) 2005.10.20.

(111) 148.181
(210) M 95 02928
(180) 2005.10.16.

(111) 148.056
(210) M 95 02876
(180) 2005.10.11.

(111) 148.183
(210) M 95 02934
(180) 2005.10.16.

(111) 148.131
(210) M 95 02802
(180) 2005.10.03.

(111) 148.186
(210) M 95 02948
(180) 2005.10.17.

(111) 148.134
(210) M 95 02809
(180) 2005.10.04.

(111) 148.187
(210) M 95 02949
(180) 2005.10.17.

(111) 148.136
(210) M 95 02819
(180) 2005.10.04.

(111) 148.189
(210) M 95 02955
(180) 2005.10.17.

(111) 148.140
(210) M 95 02841
(180) 2005.10.06.

(111) 148.190
(210) M 95 02968
(180) 2005.10.18.

(111) 148.170
(210) M 95 02850
(180) 2005.10.09.

(111) 148.191
(210) M 95 03042
(180) 2005.10.26.

(111) 148.171
(210) M 95 02852
(180) 2005.10.09.

(111) 148.192
(210) M 95 03079
(180) 2005.10.30.

(111) 148.172
(210) M 95 02853
(180) 2005.10.09.

(111) 148.193
(210) M 95 03081
(180) 2005.10.30.

(111) 148.173
(210) M 95 02859
(180) 2005.10.10.

(111) 148.194
(210) M 95 03094
(180) 2005.10.31.

(111) 148.174
(210) M 95 02861
(180) 2005.10.10.

(111) 148.195
(210) M 95 03095
(180) 2005.10.31.

(111) 148.175
(210) M 95 02862
(180) 2005.10.10.

(111) 148.210
(210) M 95 02964
(180) 2005.10.18.

(111) 148.177
(210) M 95 02883
(180) 2005.10.12.

(111) 148.212
(210) M 95 02959
(180) 2005.10.17.

(111) 148.178
(210) M 95 02884
(180) 2005.10.12.

(111) 148.213
(210) M 95 02982
(180) 2005.10.19.

(111) 148.180
(210) M 95 02924
(180) 2005.10.13.

(111) 148.214
(210) M 95 02984
(180) 2005.10.19.
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(111) 148.217
(210) M 95 02992
(180) 2005.10.20.

(111) 148.447
(210) M 95 03091
(180) 2005.10.31.

(111) 148.223
(210) M 95 03011
(180) 2005.10.24.

(111) 148.450
(210) M 95 03034
(180) 2005.10.26.

(111) 148.224
(210) M 95 03020
(180) 2005.10.25.

(111) 148.451
(210) M 95 02887
(180) 2005.10.12.

(111) 148.226
(210) M 95 03023
(180) 2005.10.25.

(111) 148.501
(210) M 95 03068
(180) 2005.10.30.

(111) 148.229
(210) M 95 02796
(180) 2005.10.02.

(111) 148.502
(210) M 95 03069
(180) 2005.10.30.

(111) 148.250
(210) M 95 02467
(180) 2005.08.31.

(111) 148.503
(210) M 95 03070
(180) 2005.10.30.

(111) 148.253
(210) M 95 02803
(180) 2005.10.03.

(111) 148.768
(210) M 95 03092
(180) 2005.10.31.

(111) 148.255
(210) M 95 02976
(180) 2005.10.19.

(111) 148.771
(210) M 95 02963
(180) 2005.10.18.

(111) 148.267
(210) M 95 02793
(180) 2005.10.02.

(111) 148.996
(210) M 95 02967
(180) 2005.10.18.

(111) 148.268
(210) M 95 02980
(180) 2005.10.19.

(111) 149.009
(210) M 95 02904
(180) 2005.10.13.

(111) 148.320
(210) M 95 02846
(180) 2005.10.06.

(111) 149.010
(210) M 95 02966
(180) 2005.10.18.

(111) 148.355
(210) M 95 02824
(180) 2005.10.05.

(111) 149.028
(210) M 95 02979
(180) 2005.10.19.

(111) 148.394
(210) M 95 03084
(180) 2005.10.30.

(111) 149.191
(210) M 95 03074
(180) 2005.10.30.

(111) 148.395
(210) M 95 03085
(180) 2005.10.30.

(111) 149.193
(210) M 95 03076
(180) 2005.10.30.

(111) 148.397
(210) M 95 03113
(180) 2005.10.31.

(111) 149.196
(210) M 95 03060
(180) 2005.10.30.
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(111) 149.233
(210) M 95 03013
(180) 2005.10.24.

(111) 150.481
(210) M 95 02922
(180) 2005.10.13.

(111) 149.241
(210) M 95 03051
(180) 2005.10.27.

(111) 150.482
(210) M 95 02919
(180) 2005.10.13.

(111) 149.273
(210) M 95 02975
(180) 2005.10.18.
(111) 149.274
(210) M 95 03043
(180) 2005.10.26.
(111) 149.395
(210) M 95 03107
(180) 2005.10.31.
(111) 149.594
(210) M 95 03110
(180) 2005.10.31.
(111) 149.742
(210) M 95 03052
(180) 2005.10.27.
(111) 149.753
(210) M 95 03058
(180) 2005.10.27.
(111) 149.800
(210) M 95 03024
(180) 2005.10.25.
(111) 149.813
(210) M 95 02865
(180) 2005.10.10.
(111) 150.018
(210) M 95 03000
(180) 2005.10.20.
(111) 150.167
(210) M 95 03098
(180) 2005.10.31.
(111) 150.236
(210) M 95 03088
(180) 2005.10.30.

(111) 150.483
(210) M 95 02918
(180) 2005.10.13.
(111) 150.484
(210) M 95 02917
(180) 2005.10.13.
(111) 150.485
(210) M 95 02916
(180) 2005.10.13.
(111) 150.488
(210) M 95 02920
(180) 2005.10.13.
(111) 150.489
(210) M 95 02921
(180) 2005.10.13.
(111) 152.658
(210) M 95 02864
(180) 2005.10.10.
(111) 152.663
(210) M 95 02970
(180) 2005.10.18.
(111) 152.670
(210) M 95 02971
(180) 2005.10.18.
(111) 153.273
(210) M 95 02926
(180) 2005.10.16.
(111) 153.276
(210) M 95 02987
(180) 2005.10.20.

(111) 150.350
(210) M 95 02816
(180) 2005.10.04.

(111) 153.306
(210) M 95 02937
(180) 2005.10.17.

(111) 150.480
(210) M 95 02923
(180) 2005.10.13.

(111) 153.863
(210) M 95 02801
(180) 2005.10.03.
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(111) 154.935
(210) M 95 02965
(180) 2005.10.18.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 155.238
(210) M 95 02903
(180) 2005.10.13.

(111) 159.631
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey államban bejegyzett cég), Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 157.406
(210) M 95 02877
(180) 2005.10.11.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 166.585
(210) M 95 03065
(180) 2005.10.30.
(111) 166.589
(210) M 95 03066
(180) 2005.10.30.
(111) 176.581
(210) M 95 03106
(180) 2005.10.31.
A rovat 150 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése
(111) 163.277
(111) 172.284
(732) ALDI Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 179.859
(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
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása

(111) 118.026
(732) Vanity Fair, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 134.145
(732) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited, Bradford,
West Yorkshire (GB)

(111) 118.265
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 142.000
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 118.393
(111) 118.394
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ cég), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 143.501
(111) 143.502
(732) HERZ Szalámigyár Rt., Budapest (HU)

(111) 118.476
(732) Saint-Gobain Abrasives,áInc., Worcester, Massachusetts (US)

(111) 145.340
(732) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai
Egyesült Államok bej.cég, Princeton, New Jersey (US)

(111) 118.481
(732) Nordson Corporation, Westlake, Ohio (US)

(111) 145.454
(732) Nike International Ltd., Beaverton, Oregon (US)

(111) 118.530
(732) ICN Magyarország Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 145.703
(732) Zhejiang Native Produce & Animal By-Products I/E Group
Corporation, Hangzhou (CN)

(111) 118.611
(732) Welch Foods Inc., A Cooperative, Concord, Massachusetts (US)

(111) 145.821
(732) Sears Brands, LLC (Illinois állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Hoffman Estates, Illinois állam (US)

(111) 118.625
(732) Maidenform Inc., New York, New York (US)

(111) 145.841
(732) Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., Bangkok (TH)

(111) 125.763
(732) Arzenál Kereskedelemfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(111) 145.960
(732) Petroliam Nasional Berhad (Petronas), Kuala Lumpur (MY)

(111) 125.800
(111) 125.888
(111) 125.890
(111) 125.891
(111) 125.892
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 146.407
(732) Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(111) 147.791
(732) Nova Hungária Kft., Petõfibánya (HU)

(111) 126.018
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Wädenswil, Appital (CH)

(111) 148.160
(732) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 126.070
(111) 126.071
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Paris (FR)

(111) 148.759
(732) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége,
Budapest (HU)

(111) 126.079
(732) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, Tokyo (JP)
(111) 126.297
(732) Kraft Foods Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Northfield, Illinois (US)
(111) 128.121
(111) 128.122
(732) Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

(111) 148.818
(732) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai
Egyesült Államok bej.cég, Princeton, New Jersey (US)
(111) 148.860
(732) NOVOZYMES A/S, BAGSVAERD (DK)
(111) 148.874
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
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(111) 148.879
(732) Village Roadshow IP Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

(111) 153.016
(732) N.Kaloyannis Bros A.E.B.E., Piraeus (GR)

(111) 149.065
(111) 149.066
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(111) 153.018
(732) Kaito-Hungary Kft., Törökbálint, DEPO, Raktárváros (HU)
(111) 153.118
(732) RECORD EXPRESS Kereskedelmi, Kiadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 149.145
(732) Whatman International Limited, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 149.372
(732) Devecsai Péter, Székesfehérvár (HU)

(111) 153.182
(732) Anheuser-Busch Incorporated (Missouri állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), St.Louis, Missouri (US)

(111) 149.768
(732) Donghia, Inc., New York, NY (US)
(111) 150.163
(732) MeadWestvaco Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Stamford, Connecticut (US)
(111) 150.164
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(111) 153.438
(111) 153.439
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(111) 153.515
(732) Best-Hall Oy, Kälviä (FI)

(111) 150.341
(732) Medeva Europe Limited, London (GB)

(111) 153.580
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
(Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
LOS ANGELES, Kalifornia állam (US)

(111) 150.417
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 153.593
(732) RECORD EXPRESS Kereskedelmi, Kiadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 150.945
(732) Sucampo AG, Zug (CH)

(111) 153.611
(732) Paramount Pictures Corporation (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 151.263
(732) Empresa Citrícola ~Victoria de Girón~, Jagüey Grande,
Matanzas (CU)

(111) 154.601
(732) Hygena Cuisines SA, Seclin (FR)

(111) 151.274
(732) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

(111) 154.910
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 151.353
(732) Quinton Hazell Automotive Limited, Coventry,
West Midlands (UK)

(111) 155.240
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(111) 155.958
(732) Brent A. Altomare, San Diego, Kalifornia (US)

(111) 151.496
(732) Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

(111) 156.095
(732) Procordia Food AB, Eslöv (SE)

(111) 151.499
(732) Hüller Hille GmbH., Ludwigsburg (DE)
(111) 151.613
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)
(111) 151.965
(732) Cardinal Health 409,Inc., St.Petersburg,Florida (US)
(111) 151.966
(111) 151.967
(732) Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)
(111) 151.997
(732) Magyar Szõlõ- és Borkultúra Alapítány, Budapest (HU)

(111) 156.476
(732) Metaxa B.V., Zoetermeer (NL)
(111) 157.022
(732) dr. Willmar Schwabe GmbH + Co. KG, Berlin (DE)
(111) 166.632
(732) KiberNet Számítógépes Hálózat Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 173.030
(732) GLOBEX PRESS Rt., Budapest (HU)
A rovat 79 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények

Jogutódlás
(111) 118.026
(732) Vanity Fair, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(111) 118.362
(732) VESTEL HOLLAND B.V., Rotterdam (NL)

(111) 145.454
(732) Nike International Ltd., Beaverton, Oregon (US)
(111) 147.851
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)
(111) 148.700
(732) Anheuser-Busch Incorporated, St. Louis, Missouri (US)

(111) 119.833
(732) Metaxa B.V., Zoetermeer (NL)

(111) 149.768
(111) 149.768
(732) Donghia, Inc., New York, NY (US)

(111) 123.112
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

(111) 149.955
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)

(111) 125.919
(732) Hagyományok Háza, Budapest (HU)

(111) 150.066
(732) Anheuser-Busch Incorporated, St. Louis, Missouri (US)

(111) 127.653
(732) Kumho Tire Co., Inc., Seoul (KR)

(111) 151.113
(732) AXA société anonyme, Paris (FR)

(111) 128.344
(111) 128.345
(111) 128.346
(732) British Sky Broadcasting Group plc, Middlesex (GB)

(111) 152.063
(111) 152.956
(732) Anheuser-Busch Incorporated, St. Louis, Missouri (US)

(111) 132.388
(732) KABUSHIKI KAISHA CHINON, Suwa-shi, Nagano (JP)
(111) 132.708
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 134.297
(732) TRONUS CONSULTADORIA E MARKETING LDA.,
Funchal (Madeira) (PT)
(111) 141.658
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 142.441
(732) MORTON’S Légi Utazási Iroda Kft., Szeged (HU)
(111) 143.424
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)
(111) 143.454
(732) UNITERS S.p.A., Vicenza, Italy (IT)
(111) 144.317
(111) 144.602
(732) Oracle Corporation, Redwood City, California (US)
(111) 145.075
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)

(111) 154.601
(732) Hygena Cuisines SA, Seclin (FR)
(111) 155.055
(732) Surabhi Kft., Cegléd (HU)
(111) 156.095
(732) Procordia Food AB, Eslöv (SE)
(111) 156.402
(732) Anheuser-Busch Incorporated, St. Louis, Missouri (US)
(111) 156.476
(732) Metaxa B.V., Zoetermeer (NL)
(111) 156.592
(732) BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, Wien (AT)
(111) 156.965
(732) MULTIPOLAR INC., Panama 5 (PA)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)
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(111) 158.679
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

(111) 173.145
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)

(111) 159.405
(732) Liberty Global Europe N.V., Schiphol-Rijk (NL)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 159.789
(732) „Prestige B.” Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 160.411
(111) 160.412
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)
(111) 161.880
(111) 162.484
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 162.878
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm (SE)
(111) 162.903
(732) Liberty Global Europe N.V., Schiphol-Rijk (NL)
(111) 165.101
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 166.077
(732) AXA société anonyme, Paris (FR)
(111) 166.265
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 168.352
(732) MLA Multibrand Holdings, Inc., Vernon, California (US)
(111) 168.526
(111) 168.527
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 169.026
(732) MCOnet Kft., Nyíregyháza (HU)

173.147
173.176
173.177
173.178
„MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 173.428
(732) Szt. Márton Kft., Budapest (HU)
(111) 174.364
(111) 174.369
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 174.819
(732) Chen Jian, Budapest (HU)
(111) 175.055
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 175.111
(732) Szt. Márton Kft., Budapest (HU)
(111) 175.686
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm (SE)
(111) 176.512
(732) Wülfing Holding GmbH, Gronau (DE)
(111) 176.587
(732) SOLANIE Kozmetikum Termeltetõ, Forgalmazó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

177.049
177.840
181.299
„MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 181.601
(732) Targanta Therapeutics Corporation, St.Laurent (CA)

(111) 170.293
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 182.946
(111) 182.956
(732) Roche Diagnostics GmbH, Mannheim (DE)

(111) 171.123
(732) FIXED STAR Kft., Budapest (HU)

(111) 183.008
(732) Liberty Global Europe N.V., Schiphol-Rijk (NL)

(111) 171.510
(732) EuroWeb Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 183.510
(111) 183.600
(732) Roche Diagnostics GmbH, Mannheim (DE)

(111) 171.904
(111) 171.907
(732) CompuDrug International, Inc., Sedona, AZ (US)
(111) 172.603
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)
(111) 173.141
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 183.779
(732) Champex Termelõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

184.328
184.386
184.493
Sanofi-Aventis, Paris (FR)

A rovat 94 db közlést tartalmaz.
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Képviseleti megbízás
(111) 113.749
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 113.860
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 114.007
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 122.557
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

122.580
122.581
Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 122.834
(111) 124.972
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 126.082
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 114.038
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 114.948
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 126.405
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 114.994
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 127.175
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 115.127
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 127.436
(111) 127.702
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 118.932
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 120.151
(111) 120.377
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 120.514
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)

129.425
129.631
Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 130.061
(732) G.D. Searle LLC, Peapack, New Yersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 121.370
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 121.984
(111) 122.143
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 122.206
(111) 122.212
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 128.319
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 130.070
(111) 130.071
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 130.224
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest
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(111) 130.225
(111) 130.516
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 131.663
(111) 132.467
(111) 132.479
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 137.075
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 137.079
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 137.107
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 132.729
(111) 133.222
(111) 133.395
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 137.257
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 137.889
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 133.625
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest
(111) 133.733
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest
(111) 134.151
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)

137.927
137.941
Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)

137.945
138.079
Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

141.323
141.326
141.327
141.328
141.669
141.671
141.672
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 134.243
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 134.966
(111) 135.692
(111) 135.810
(111) 136.042
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 143.516
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 136.110
(111) 136.154
(732) Pfizer (Perth) PTY Ltd, West Ryde (AU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 143.887
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 136.610
(111) 136.611
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 144.322
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 136.968
(111) 136.969
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)
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(111) 145.850
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint bejegyzett
cég), S.W. Canton, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 152.614
(111) 152.985
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 146.114
(111) 147.747
(111) 148.667
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 153.184
(732) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 148.874
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 149.346
(732) SZAMOS MARCIPÁN Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,
Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)

153.438
153.439
Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(732)
(740)

154.176
154.466
Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 154.640
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 149.988
(732) R.e.g.õ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csóka László, Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.642
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 150.090
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 154.755
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 150.417
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 150.663
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 151.127
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 154.910
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 156.372
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 156.681
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 151.130
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 157.488
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 151.294
(111) 151.334
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 158.085
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 152.166
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 158.113
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 158.114
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 162.202
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 158.193
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111)
(111)
(111)
(732)

162.600
163.169
163.496
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 159.134
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 159.144
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 159.380
(111) 159.382
(111) 159.608
(111) 159.609
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 160.196
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 164.513
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 164.538
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 164.649
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 164.696
(732) WALMARK a.s., Trinec (CZ)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 160.204
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.661
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 160.704
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 165.698
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 160.788
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.699
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 161.145
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.706
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 161.462
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 166.165
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 161.885
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 166.752
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 167.111
(111) 167.338
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 173.736
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 173.971
(111) 173.996
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 167.737
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 174.541
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 167.836
(111) 167.838
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 168.071
(111) 168.073
(111) 168.955
(111) 170.046
(111) 170.047
(111) 170.202
(111) 170.204
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

174.728
174.729
174.734
174.879
174.955
174.969
174.989
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 175.048
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 170.689
(111) 170.690
(732) StorCase Technology, Inc., Fountain Valley, Kalifornia (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 170.829
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 171.130
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 172.088
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 172.384
(111) 172.385
(111) 172.539
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 172.959
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.
Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 173.279
(111) 173.660
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 175.133
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

175.197
175.198
175.356
175.358
175.380
175.381
175.383
175.479
175.483
175.551
175.574
175.575
175.618
175.699
175.700
175.701
175.705
175.709
175.710
175.711
176.369
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 176.426
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 176.603
(111) 177.365
(111) 177.429
(111) 177.478
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 177.516
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 177.552
(111) 177.723
(111) 177.964
(111) 177.965
(111) 178.378
(111) 178.387
(111) 178.389
(111) 178.545
(111) 178.652
(111) 178.821
(111) 178.822
(111) 178.949
(111) 179.044
(111) 179.057
(111) 179.674
(111) 179.724
(111) 180.257
(111) 180.385
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 180.764
(111) 180.774
(732) Parke Davis & Company LLC (Michigan állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Morris Plains, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 180.943
(111) 181.051
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 181.234
(732) WALMARK a.s, Trinec (CZ)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 182.552
(111) 182.554
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 182.608
(732) Pfizer Products Inc. (Cennecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat);, Groton Connecticut állam (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(732)

182.653
182.728
182.757
Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

183.074
183.075
183.380
183.389
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 183.571
(111) 183.575
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 183.836
(111) 184.248
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 184.386
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 184.495
(111) 184.596
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 247 db közlést tartalmaz.

(111) 181.331
(111) 181.841
(111) 181.965
(111) 182.400
(111) 182.401
(111) 182.404
(111) 182.405
(111) 182.496
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

Képviselet megszûnése
(111) 113.749
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 113.860
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 114.007
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
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(111) 114.038
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 127.436
(111) 127.702
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
New York, New York (US)

(111) 114.948
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
(111) 114.994
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 115.127
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)

(111) 128.319
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 129.425
(111) 129.631
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(111) 130.061
(732) G.D. Searle LLC, Peapack, New Yersey (US)

(111) 118.932
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(111) 120.151
(111) 120.377
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 120.514
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 121.370
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(111) 121.984
(111) 122.143
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 122.206
(111) 122.212
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

130.070
130.071
130.224
130.225
130.516
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

131.663
132.467
132.479
132.729
133.222
133.395
Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 133.625
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 133.733
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 122.557
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 134.151
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)

(111) 122.580
(111) 122.581
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 134.243
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 122.834
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 124.972
(732) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
(111) 126.082
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

134.966
135.692
135.810
136.042
Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)

(111) 136.110
(111) 136.154
(732) Pfizer (Perth) PTY Ltd, West Ryde (AU)
(111) 136.610
(111) 136.611
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 126.405
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 127.175
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 136.968
(111) 136.969
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)
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(111) 137.075
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 150.090
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 137.079
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 150.417
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 137.107
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)

(111) 150.663
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 137.257
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(111) 137.889
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 137.927
(111) 137.941
(732) Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg (LU)

(111) 151.294
(111) 151.334
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)

(111) 137.945
(111) 138.079
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 152.166
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 141.323
(111) 141.326
(111) 141.327
(111) 141.328
(111) 141.669
(111) 141.671
(111) 141.672
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 143.516
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 143.887
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 144.322
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 145.357
(111) 145.709
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(111) 145.850
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint bejegyzett
cég), S.W. Canton, Ohio (US)
(111) 146.114
(111) 147.747
(111) 148.667
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 148.874
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 149.988
(732) R.e.g.õ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 151.127
(111) 151.130
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 152.614
(111) 152.985
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 153.184
(732) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
(111) 153.438
(111) 153.439
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(111) 154.176
(111) 154.466
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(111) 154.640
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 154.642
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 154.755
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 154.910
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(111) 156.372
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(111) 156.681
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
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(111) 157.488
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 158.085
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(111) 158.113
(111) 158.114
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 158.193
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 159.134
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 159.144
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

162.600
163.169
163.496
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 164.513
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 164.538
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 164.649
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 164.696
(732) WALMARK a.s., Trinec (CZ)
(111) 165.661
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 159.380
(111) 159.382
(111) 159.608
(111) 159.609
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 160.196
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 160.204
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 160.704
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 160.788
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 161.145
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)

(111) 165.698
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 165.699
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(111) 165.706
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 166.165
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 166.752
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 167.111
(111) 167.338
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 167.737
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)

(111) 161.462
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 161.885
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 162.202
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 167.836
(111) 167.838
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)
(111) 168.071
(111) 168.073
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
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(111) 168.348
(732) HAMEX Távközléstechnikai Kereskedõház
és Szervizszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 175.048
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)

(111) 168.955
(111) 170.046
(111) 170.047
(111) 170.202
(111) 170.204
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 170.689
(111) 170.690
(732) StorCase Technology, Inc., Fountain Valley, Kalifornia (US)
(111) 170.829
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 171.130
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 172.088
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 172.384
(111) 172.385
(111) 172.539
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 172.959
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.
Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)
(111) 173.279
(111) 173.660
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 173.736
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111) 173.971
(111) 173.996
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 174.541
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands (GB)
(111) 174.728
(111) 174.729
(111) 174.734
(111) 174.879
(111) 174.955
(111) 174.969
(111) 174.989
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 175.133
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

175.197
175.198
175.356
175.358
175.380
175.381
175.383
175.479
175.483
175.551
175.574
175.575
175.618
175.699
175.700
175.701
175.705
175.709
175.710
175.711
176.369
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 176.426
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

176.603
177.365
177.429
177.478
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 177.516
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)
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177.552
177.723
177.964
177.965
178.378
178.387
178.389
178.545
178.652
178.821
178.822
178.949
179.044
179.057
179.674
179.724
180.257
180.385
Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
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(111) 180.764
(111) 180.774
(732) Parke Davis & Company LLC (Michigan állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 184.651
(732) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU);
Tóthné Lévai Tímea, Balatonkenese (HU)
A rovat 248 db közlést tartalmaz.

(111) 180.943
(111) 181.051
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

Név-, illetve címváltozás
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 181.165
(732) WALDI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisvörösvár (HU)
(111) 181.234
(732) WALMARK a.s, Trinec (CZ)
(111) 181.331
(111) 181.841
(111) 181.965
(111) 182.400
(111) 182.401
(111) 182.404
(111) 182.405
(111) 182.496
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 182.552
(111) 182.554
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(111) 182.608
(732) Pfizer Products Inc. (Cennecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat);, Groton Connecticut állam (US)

113.504
113.507
113.508
113.511
113.513
113.537
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 114.370
(111) 114.371
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 118.476
(732) Saint-Gobain Abrasives,Inc., Worcester, Massachusetts (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

118.982
120.014
121.135
121.822
121.926
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

123.244
123.245
132.236
132.237
133.829
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 134.297
(732) TRONUS CONSULTADORIA E MARKETING LDA.,
Funchal (Madeira) (PT)

(111) 182.653
(111) 182.728
(111) 182.757
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)

(111) 139.654
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 183.074
(111) 183.075
(111) 183.380
(111) 183.389
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 143.812
(111) 143.836
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 183.571
(111) 183.575
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)

(111) 147.985
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 147.689
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 149.145
(732) Whatman International Limited, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 183.836
(111) 184.248
(111) 184.495
(111) 184.596
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 149.346
(732) SZAMOS MARCIPÁN Kft., Pilisvörösvár (HU)
(111) 149.902
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
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(111) 150.081
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 164.850
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 150.505
(111) 150.506
(111) 150.508
(111) 150.509
(111) 150.510
(111) 150.511
(111) 150.512
(111) 151.299
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 165.143
(732) Archico Dokumentumkezelõ Kft., Budapest (HU)
(111) 165.710
(111) 166.315
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 167.420
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 151.351
(111) 151.611
(111) 152.775
(111) 152.915
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 167.597
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 168.348
(732) HAMEX Távközléstechnikai Kereskedõház
és Szervízszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 153.018
(732) Kaito-Hungary Kft., Törökbálint, DEPO, Raktárváros (HU)

(111) 170.538
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.096
(732) Lippai János, Budapest (HU)

(111) 172.712
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 153.098
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 153.118
(111) 153.593
(732) RECORD EXPRESS Kereskedelmi, Kiadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(111) 153.794
(732) SZAMOS MARCIPÁN Kft., Pilisvörösvár (HU)
(111) 153.805
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)
(111) 154.655
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 156.419
(732) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., Budapest (HU)
(111) 156.562
(732) Hód-Mezõgazda Rt., Hódmezõvásárhely (HU);
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 158.848
(111) 158.960
(111) 159.071
(111) 159.401
(111) 160.382
(111) 160.604
(111) 161.134
(111) 161.586
(111) 161.587
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 163.626
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 173.030
(732) GLOBEX PRESS Rt., Budapest (HU)
(111) 173.171
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 173.226
(111) 173.229
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

173.569
173.771
173.772
173.773
173.774
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

173.963
174.470
175.296
175.301
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 175.430
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Herend (HU);
Tokaj Kereskedõház Rt., Sátoraljaújhely (HU);
Zwack Unicum Rt., Budapest (HU);
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 176.212
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 177.864
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
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(111) 178.183
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 178.477
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.807
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 179.004
(111) 179.005
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 179.027
(111) 179.028
(111) 179.029
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(111) 179.233
(111) 179.271
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 179.406
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 179.422
(111) 179.460
(111) 179.792
(111) 179.793
(111) 179.904
(111) 179.905
(111) 179.906
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 180.396
(111) 180.397
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 180.402
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 180.872
(111) 180.873
(111) 180.874
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 181.471
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

181.825
181.826
181.835
181.836
181.837
181.838
181.839
181.840
181.843
181.845
181.849
181.852
181.853
182.073
182.091
182.095
182.096
182.098
182.100
182.102
182.103
182.104
182.106
182.107
182.108
182.168
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 182.182
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 179.941
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.229
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

182.694
182.695
182.696
182.697
182.698
182.699
183.085
183.086
183.087
183.148
183.149
183.240
183.241
183.242
183.243
183.244
183.245
183.246
183.247
183.248
183.416
183.588
183.589
183.590
183.591
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A rovat 165 db közlést tartalmaz.
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