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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.

M658

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(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.

M665

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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.
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(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
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(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.
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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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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(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
M701

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(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.
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(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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