
(210) M 04 02695 (220) 2004.06.14.
(731) Marosi Mónika, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagyházi Zoltán, Budapesti 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02773 (220) 2004.06.21.
(731) Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) New Born Baby
(511) 28 Játék babák és játékszertartozékok, valamint kellékek játék

babákhoz.

(210) M 04 02949 (220) 2004.07.06.
(731) V Contact Kft., Szada (HU)

(541) Wild Devil
(511) 32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyü-

mölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 04 02950 (220) 2004.07.06.
(731) V Contact Kft., Szada (HU)

(541) X-Devil
(511) 32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, gyümölcsitalok, gyü-

mölcslevek, szörpök, ásványvizek és szénsavas vizek.

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

(554)

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

(210) M 04 02942 (220) 2004.07.06.
(731) ProGastro Kft., Eger (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) ProGastro
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 04 02940 (220) 2004.07.06.
(731) SÖLEN Cikolata Gida San. Ve Tic. A.S., Gaziantep (TR)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(210) M 04 02944 (220) 2004.07.06.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

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

(210) M 04 02945 (220) 2004.07.06.
(731) Chemi-Medi-Cal Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 5 Tapasz.

(210) M 04 02946 (220) 2004.07.06.
(731) Belvárosi Irodaház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénztári ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyle-
tek, irodák, ingatlanok bérlete, lakásbérlet, ingatlankezelés, ingat-
lanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, bérhá-
zak kezelése.

(210) M 04 03033 (220) 2004.07.12.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)
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(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az épitéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03034 (220) 2004.07.12.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készü lékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdai termékek; könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy ház-
tartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; író-
gépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajansz, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba.

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

(210) M 04 02979 (220) 2004.07.07.
(731) Vikuv Területhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02981 (220) 2004.07.07.
(731) Intercomp Kft., Budapest (HU)

(541) INTERCOMP
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardve-r és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02986 (220) 2004.07.07.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.

(210) M 04 03035 (220) 2004.07.12.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(210) M 04 02973 (220) 2004.07.07.
(731) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) File Licecycle Tracking
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyelei), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számítógépek,
adathordozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetarto-
zó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgálta-
tások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés;
jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02960 (220) 2004.07.06.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LAY’S GOLDEN
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 04 02963 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási ragasz-
tóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai
cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02970 (220) 2004.07.07.
(731) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02971 (220) 2004.07.07.
(731) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02976 (220) 2004.07.07.
(731) exanimo Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02964 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02965 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02982 (220) 2004.07.07.
(731) Intercomp Kft., Budapest (HU)

(541) SMARTPORTAL
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02984 (220) 2004.07.07.
(731) G-mentor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 02985 (220) 2004.07.07.
(731) INDICON Mûszaki Tervezõ Szolgáltató és Ker-i Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INDICON
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

(210) M 04 02987 (220) 2004.07.07.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR CIKLOVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); ideértve készítmény a nõi ciklussal járó panaszok
mérséklésére és megelõzésére.
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(210) M 04 02966 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)
(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02967 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02968 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 03006 (220) 2004.07.04.
(731) NOVAFOL Kft., Dunaszeg (HU)
(740) Ringné Sövényes Judit, Ex-it Produkciós Iroda, Gyõr

(541) Atlantis
(511) 11 Arcgõzölõ készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csa-

tornahálózatokhoz, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák,
fürdõkádak fõzõlapok, platnik, fürdõszobai szerelvények, fürdõ-
kályhák, fürdõvíz-melegítõk, fûtõtestek, gázkazánok, gázbojle-
rek.
19 Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémbõl, burkolólapok
építéshez, nem fémbõl, burkolólapok, nem fémbõl, bûzelzáró,
szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem
fémbõl, építési (hõszigetelõ) üveg, építõanyagok nem fémbõl,
fürdõkabinok nem fémbõl, gránit.

(210) M 04 02969 (220) 2004.07.07.
(731) Matyi Dezsõ, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses addathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02977 (220) 2004.07.07.
(731) Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok /dzse-
mek/, kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ, sütõpo-
rok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok élõ növények és virágok, táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 04 02978 (220) 2004.07.07.
(731) Univer-Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek és más készítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsüte-
mények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ, sütõporok, só,
mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, élõ állatok, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, vetõmagok, élõ növények és virágok, táp-
anyagok állatok számára, maláta.

(210) M 04 02991 (220) 2004.07.07.
(731) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, televíziós programok összeállítása, televíziós
mûsor és csatorna sugárzása.

(210) M 04 02993 (220) 2004.07.07.
(731) Palota Borház Bortermelõ és Kereskedelmi Kft., Tállya (HU)
(546)

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

(210) M 04 03039 (220) 2004.07.12.
(731) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) BRAVO - Európa vezetõ zenei magazinja
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02996 (220) 2004.07.07.
(731) KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SaturnuS gyûrûs kalendáriumok
(511) 16 Gyûrûs fûzésû cserélhetõ lapos noteszek és naptárak, vala-

mint ezekhez tartozó lapok és gyûrûvel ellátott tokok.

(210) M 04 02997 (220) 2004.07.07.
(731) ZIG-ZAG Cipzár- és Kellékkészítõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György ügyvéd, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 23 Fonalak.
24 Szövetek, ágy- és asztalnemûk, más osztályokba nem tarto-
zó textiláruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, patent-
gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, mûvirágok, gombostûk és
tûk.
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(210) M 05 03313 (220) 2005.10.13.
(731) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) MAYO CHIX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02095 (220) 2004.05.03.
(731) CASTROL Hungaria Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások be-
szerzése mások számára), hirdetések levélben megrendelve, hir-
detési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, on-line hirde-
tõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, rádiós rek-
lámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámozás.

(210) M 04 03059 (220) 2004.07.13.
(731) Gulyás Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai szerek; illatszerek; szappanok; fogkrémek; pi-
perecikkek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 04 02345 (220) 2004.05.18.
(731) PET-Hungária Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok álla-
tok számára; maláta; táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak.

(210) M 04 04556 (220) 2004.11.12.
(731) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton,

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

Budapest

(541) NYPRO
(511) 40 Anyagmegmunkálás; rendelésre történõ mûanyag, fém és

egyéb anyagú termékek fröccsöntése; anyagok összeállítása meg-
rendelés szerint.
42 Termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés; ipari forma-
tervezés; csomagolástervezés; mérnöki szolgáltatások; mûszaki
kutatás és tanácsadás.

(210) M 04 04557 (220) 2004.11.12.
(731) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton,

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

Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás; rendelésre történõ mûanyag, fém és
egyéb anyagú termékek fröccsöntése; anyagok összeállítása meg-
rendelés szerint.
42 Termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés; ipari forma-
tervezés; csomagolástervezés; mérnöki szolgáltatások; mûszaki
kutatás és tanácsadás.

(210) M 04 03122 (220) 2004.07.16.
(731) NOBILIS Rt., Mátészalka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök és zöldségek,
aszalványok; müzlik; gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, sa-
vanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befõttek.

(210) M 04 03123 (220) 2004.07.16.
(731) Sipos Csaba, Nagykanizsa (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 03125 (220) 2004.07.16.
(731) Lin Li Jin, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest

(546)

(511) 18 Utazótáskák és böröndök, fõleg bõr- és mûbõráruk, utazási
cikkek.
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(210) M 04 02346 (220) 2004.05.18.
(731) PET-Hungária Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta; táplálékok kedvtelésbõl tartott
állatoknak.

(210) M 04 02354 (220) 2004.05.18.
(731) VESUVIO Ipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Általános ipari fémszerelvények, csõszerelvény-tartozékok,
egészségügyi és laboratóriumi épületszerelvények fémbõl, csõkap-
csolórészek fémcsövekhez, épületberendezés és egészségügyi fel-
szerelés fémbõl.

(210) M 04 03099 (220) 2004.07.14.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Borsodi. A kultúrszomjra.
(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-

tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek
részére; tanítási és oktatási eszközök (anyagok); klisék.
24 Textíliák és textiláruk.
32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kultuális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 04 03102 (220) 2004.07.14.
(731) INSTANTWEB Portálszolgáltató és Webfejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02654 (220) 2004.06.10.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(210) M 04 02652 (220) 2004.06.10.
(731) Millennium Immobilia Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Irodák (ingatlanok) bérlete; irodaház.

(210) M 04 02880 (220) 2004.06.29.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi Iroda,

Budapest

(541) EXIT
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 02649 (220) 2004.06.10.
(731) Berlington Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács

és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Atlantis Elektronikus Casino
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 04 02256 (220) 2004.05.12.
(731) „Capitol Consulting Group” Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós ügyvéd, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 02257 (220) 2004.05.12.
(731) Szabó János, Budapest (HU)
(740) dr. Tillman Lajos ügyvéd, 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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02083 (220) 2004.05.03.
(731) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ Rt.,

Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Diszkek, mágneses adathordozók, szoftverek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Kiadói tevékenység, szöveges kiadása diszken.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektromos médiumba.

(210) M 04 02099 (220) 2004.05.03.
(731) GENOID Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Diagnosztikai készítmények.
44 Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(210) M 04 02727 (220) 2004.06.16.
(731) Magyar Motoros Klub, Gyál (HU)

(546)

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

(210) M 04 02728 (220) 2004.06.16.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati alkalmazásra, bébiételek; ragta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 04 02729 (220) 2004.06.16.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

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

kek; egészségügyi készítmények, diétás anyagok gyógyászati al-
kalmazása, bébiételek; ragtapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok, fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõ-
irtó szerek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (her-
bicidek).

(210) M 04 02706 (220) 2004.06.15.
(731) Budapesti Operabarát Alapítvány Ifjú Operabarátok Köre,

Budapest (HU)
(740) Nagy Ferencné Komor Ágnes, Budapest

(541) „HÁZHOZ VISSZÜK AZ OPERÁT”
(511) 41 Fiatalok (zenei) nevelése; koncertek; operaházi nyitott na-

pok; operai rajzpályázatok; szakmai kiállítások; klubszolgáltatá-
sok; szórakoztatás.

(210) M 04 02087 (220) 2004.05.03.
(731) Phytotec Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termék.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.

(210) M 04 02285 (220) 2004.05.13.
(731) Soós Magdolna, Budapest (HU)

(541) bebe
(511) 25 Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmer ruházat.
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(210) M 04 02246 (220) 2004.05.11.
(731) Borcentrum Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 04 02726 (220) 2004.06.16.
(731) Dévényi Attila, Budapest (HU)

(541) New Garden
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;

élõ állatok, növények, virágok; tápanyagok állatok számára.

(210) M 04 02254 (220) 2004.05.12.
(731) Magyar Terjesztés-Ellenõrzõ Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László ügyvéd, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 02258 (220) 2004.05.12.
(731) Univer Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 02259 (220) 2004.05.12.
(731) Univer Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 04 02264 (220) 2004.05.12.
(731) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron

McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áru-
minták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisok-
ba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolat-
ban; manöken/modellszolgálatok reklám vagy kereskedelmi cél-
ból; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag nap-
rakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok ter-
jesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;
szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egész-
ség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói te-
vékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatá-
sa; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése;
golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás show-
mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatá-
sok (bemutatók, kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítá-
sa; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;
stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi
díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (ok-
tatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, bü-
fék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.
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(210) M 04 02501 (220) 2004.05.28.
(731) Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)

(541) ADRENALIN
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 04 02502 (220) 2004.05.28.
(731) Erdõdy Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszóródobozok, hangvisszaadó készülékek, hangszó-
rók, hangátviteli készülékek audioerõsítõk, hangszererõsítõk.
15 Elektromos és akusztikus gitárok, egyéb hangszerek.

(210) M 04 03387 (220) 2004.08.06.
(731) Barta Tibor, Csongrád (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók, kapucnis felsõk,
nadrágok, cipõk, papucsok, sapkák, sálak, nyakpánt, fehérnemûk,
kendõk, csuklószorítók.

(210) M 04 03388 (220) 2004.08.06.
(731) ATC-TRADE RT., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek és fogkrémek.
21 Kefetermékek-fogkefék.

(210) M 04 03348 (220) 2004.08.04.
(731) Lingel Bútor Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 03349 (220) 2004.08.04.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

(210) M 04 03352 (220) 2004.08.04.
(731) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CASINO CUVÉE
(511) 33 Borok.

(210) M 04 03260 (220) 2004.07.27.
(731) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)

(541) Maxximális fordulaton!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 04 03262 (220) 2004.07.27.
(731) WEBASTO-Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DIRNA
(511) 11 Világítóberendezések, fûtõberendezések, gõzfejlesztõ be-

rendezések, fõzõberendezések, hûtõberendezések és tartozékai,
beleértve a klímaberendezéseket és tartozékait, szárítóberendezé-
sek, szellõztetõberendezések, vízszolgáltató és egészségügyi be-
rendezések.

(210) M 04 02951 (220) 2004.07.06.
(731) Vivaldi Kft., Budapest (HU)
(740) Hortobágyiné Kunos Ildikó, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító- és fehérítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra,diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok,
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek, gombaölõ szerek, gyomirtó szerek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érem-
bedobással 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 cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõ-, víz-
szolgáltató és egészségügyi berendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); kefegyártás-
hoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács, nyers vagy
félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveg);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(210) M 04 03322 (220) 2004.08.02.
(731) HUNGAPIG Tenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Herceghalom (HU)
(740) dr. Facsády Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskészítmények.
31 Élõ állatok.

(210) M 04 03419 (220) 2004.08.10.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MESSZE A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03420 (220) 2004.08.10.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB CASCO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03422 (220) 2004.08.10.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB UTASBIZTOSÍTÁS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03423 (220) 2004.08.10.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUB KÖTELEZÕ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03253 (220) 2004.07.26.
(731) Trigen Limited, London (GB)
(300) 002967883 2002.12.17. EU
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TRIGEN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; egészségügyi

készítmények és anyagok; diétás anyagok gyógyászati használat-
ra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok kardiovaszkuláris

megbetegedések vagy sejtburjánzással járó rendellenességek ke-
zeléséhez; gyógyszerészeti készítmények és anyagok elzáródás-
sal kapcsolatos vagy gyulladásos kardiovaszkuláris rendellenes-
ségek kezeléséhez; kardioprotektorok; véralvadást gátló gyógy-
szerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti készítmé-
nyek és anyagok trombotikus rendellenességek kezelésére vagy
megelõzésére; gyógyászati célokra szolgáló diagnosztikai termé-
kek; koagulációs enzim inhibitorok; trombózisellenes termékek;
trombolitikus termékek; termékek angiogenezis kontrollálására;
bevonóanyagok és impregnáló anyagok sebészeti, orvosi és fog-
orvosi készülékekhez és mûszerekhez, például implantátumok-
hoz és protézisekhez; sebészeti, orvosi vagy fogorvosi felhaszná-
lásra szolgáló fiziológiailag aktív termékek; kémiai és biológiai
termékek implantátumok, kardiovaszkuláris implantátumok, pro-
tézisek és/vagy kardiovaszkuláris protézisek bevonásához vagy
impregnálásához vagy ezek bevonatának, vagy impregnátumá-
nak elkészítéséhez; biológiai aktivitással, például trombóziselle-
nes aktivitással rendelkezõ termékek gyógyászati, sebészeti vagy
fogorvosi felhasználásra; biológiai aktivitással, például trombó-
zis elleni aktivitással rendelkezõ termékek orvosi vagy sebészeti
eszközök vagy berendezések bevonásához vagy impregnálásá-
hoz, vagy ezek bevonatának vagy impregnátumának elkészítésé-
hez a rákellenes vakcinák kivételével.

(210) M 04 02447 (220) 2004.05.25.
(731) Bõhm József, Oroszlány (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Fûtõberendezések fûtõelemek, fûtõszálak, fûtõtestek, kazá-
nok, elektromos fûtõkészülékek, hõsugárzók, mindezek alkatré-
szei, szerelvényei.
37 Fûtõberendezések és készülékek szerelése, karbantartása,
javítása.

(210) M 04 02365 (220) 2004.05.18.
(731) E-Partner Energetikai Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Villamosenergia-kereskedelem; információk számítógépes
adatbázisokba rendezése és információknak számítógépes adat-
bázisokba való kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk gyûjtése és feldolgozása, üzletszervezési, üzletveze-
tési és egyéb üzletviteli tanácsadás.
37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.
39 Villamosenergia-termelés és -elosztás; víz, melegvíz- és
gõztermelés, elosztás és szolgáltatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmá-
nyok készítése, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kap-
csolatban), mûszaki vizsgálat, elemzés; mérnöki tevékenység,
tanácsadás.
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(210) M 04 02368 (220) 2004.05.18.
(731) Rékasy Bálint, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Édességfalatkák; bonbonok; pralinék; töltött cukorkák akár
marcipánosan is.

(210) M 04 03037 (220) 2004.07.12.
(731) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Videokazetták, DVD (Digital Versatile Disc), kompaktle-
mezek (audio-video), CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvé-
telhordozók, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, mozifilmek
(exponált), rajzfilmek, számítógépes játékprogramok, videó já-
tékkazetták, videoszalagok.

(210) M 04 03046 (220) 2004.07.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Matáv Telekom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ

(felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (amennyiben
a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére,
továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek;
gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata elosztóbe-
rendezések és -szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(210) M 04 03232 (220) 2004.07.23.
(731) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 04 03235 (220) 2004.07.23.
(731) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 03036 (220) 2004.07.12.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03089 (220) 2004.07.14.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. László Csaba, MOGYI Kereskedelmi Kft. jogi igazgató, Csávoly

(541) MAGOSAN A LEGJOBB
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viasz-
gyertyák, gyertyabelek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok, dzse-
mek, kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, élõ állatok, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, vetõmagok, élõ növények és virágok, táp-
anyagok állatok számára, maláta.

(210) M 04 03090 (220) 2004.07.14.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. László Csaba, MOGYI Kereskedelmi Kft. jogi igazgató, Csávoly

(591)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viasz-
gyertyák, gyertyabelek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok, dzse-
mek, kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsí-
rok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, élõ állatok, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, vetõmagok, élõ növények és virágok, táp-
anyagok állatok számára, maláta.

(210) M 04 03096 (220) 2004.07.14.
(731) Bognár Szörp Kft., Pölöske (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek, eszenciák italok elõál-
lításához, gyümölcslevek, izotóniás italok, készítmények italok
elõállításához, limonádék, porok szénsavas italokhoz, szénsavas
italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, ter-
mékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas ásványvi-
zek elõállításához, vizek(italok).

(210) M 04 03097 (220) 2004.07.14.
(731) dr. Farkas Lajos, Budapest (HU)
(740) Vladárné Zeffer Mónika, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 04 03098 (220) 2004.07.14.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Borsodi sör. A kultúrszomjra.
(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-

tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek
részére; tanítási és oktatási eszközök (anyagok); klisék.
24 Textíliák és textiláruk.
32 Sörök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 04 03199 (220) 2004.07.21.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(300) 78/416,054 2004.05.10. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CONBRIZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, beleértve klimaxos és kli-

max utáni állapotok kezelésére, valamint csontritkulás megelõzé-
sére és kezelésére szolgáló készítmények.

(210) M 04 03202 (220) 2004.07.21.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(300) 78/416,033 2004.05.10. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIVIANT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, beleértve klimaxos és kli-

max utáni állapotok kezelésére, valamint csontritkulás megelõzé-
sére és kezelésére szolgáló készítmények.

(210) M 04 03203 (220) 2004.07.21.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)
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(511) 1 Mesterséges édesítõkészítmények, vegyi termékek gyógyá-
szati, állatgyógyászati, kozmetikai és piperekészítmények elõállí-
tásánál történõ felhasználáshoz, iparban, tudományban, kerté-
szetben, mezõgazdaságban és gyógyászati kutatásban felhasznált
vegyi termékek, vegyi diagnosztikai reagensek.
3 Parfümök és illóolajok, nem gyógyszerezett piperekészít-
mények és anyagok, szappanok, samponok, haj kezelésére szol-
gáló készítmények, kozmetikai készítmények köröm és bõr keze-
lésére, fogtisztító szerek és piperecikkek.
5 Gyógyászati, orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi ké-
szítmények, fertõtlenítõszerek, bandázsok és kötszerek sebészeti,
fogászati, gyógyászati és állatgyógyászati használatra, érzéstele-
nítõ készítmények vagy azt tartalmazó készítmények, sebészet-
ben és gyógyászatban transzfúziós és/vagy injekciós célokra szol-
gáló folyadékok és oldatok.
10 Sebészeti, gyógyászati, fogászati és állatgyógyászati mû-
szerek, készülékek és részeik, megmunkált csont és csontszövet
valamennyi sebészeti célokra.
21 Fogkefék.

(210) M 04 03022 (220) 2004.07.09.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

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

(541) T-Mobile webshop
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

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

(210) M 04 03025 (220) 2004.07.09.
(731) Flexum Termelõ és Szolgáltató Rt., Mosonmagyaróvár (HU)

(541) FLEXUM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 04 03029 (220) 2004.07.09.
(731) Bock Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ERMITAGE
(511) 33 Borok és alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(210) M 04 03342 (220) 2004.08.04.
(731) Nurgali Mohamad Naim, Budapest (HU)
(740) dr. Toldy Miklós ügyvéd, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Edények; kávéfõzõk (nem elektromos); üveg- és porcelán-
áruk.

(210) M 04 03355 (220) 2004.08.05.
(731) Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér

Üzemeltetõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bittera Csaba jogi elõadó, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai szoftver-
és hardvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállá-
sadás.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 03256 (220) 2004.07.27.
(731) LAVINA Építõ- és Szerelõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária ügyvéd, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 03257 (220) 2004.07.27.
(731) FM-Bázis Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Kállay Péter ügyvéd, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLD SZIGET LAKÓPARK
(511) 37 Építkezések és javítások.

(210) M 04 03274 (220) 2004.07.28.
(731) HUNGARODAVI Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 04 03277 (220) 2004.07.28.
(731) EGO SPORT HUNGÁRIA KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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(210) M 04 03278 (220) 2004.07.28.
(731) Bognár Stúdió Bt., Pécs (HU)

(546)

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

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

Budapest

(541) Vixlim
(511) 9 Számítógép-monitorok, tv-monitorok, katódsugárcsövek,

plazma kijelzõ panelek, számítógépek, nem világításra haszná-
landó elektromos kisüléses csövek, tv adó-vevõk, térmissziós
kijelzõk.

(210) M 04 03230 (220) 2004.07.23.
(731) Cséza Andrea, Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna ügyvéd, Dr. Németh Antónia Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 04 03233 (220) 2004.07.23.
(731) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 04 03325 (220) 2004.08.02.
(731) GASTROLAND Kft., Budapest (HU)

(541) TACUBA CAFE & RESTAURANT
(511) 43 Bár (szolgáltatások), étkezdék, éttermek, gyorséttermek,

kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, önkiszolgáló ét-
termek, panziók, szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asz-
talterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar.

(210) M 04 03321 (220) 2004.08.02.
(731) HUNGAPIG Tenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Herceghalom (HU)
(740) dr. Facsády Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskészítmények.
31 Élõ állatok.
35 Reklámtevékenység.

(210) M 04 03323 (220) 2004.08.02.
(731) Pharma Natura Group Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények.

(210) M 04 03324 (220) 2004.08.02.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CONTROLTOWER
(511) 7 Elektromos mosógépek, elektromos porszívók, porszívókhoz

zsákok, robotgépek, elektromos kefék, elektromos keverõk háztar-
tási célokra, varrógépek háztartási célokra, üvegmosó gépek.

(210) M 04 03326 (220) 2004.08.02.
(731) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros &

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállí-
tó gépjármûvek (furgonok).

(210) M 04 03236 (220) 2004.07.23.
(731) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 04 03237 (220) 2004.07.23.
(731) P et A Société Anonyme, Montgeron (FR)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomgolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 04 03238 (220) 2004.07.23.
(731) BRICOSTORE HUNGÁRIA BARKÁCSÁRUHÁZ

KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG, Budapest (HU)

(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok, fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok, nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács, nyers és félig megmun-
kált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-
és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 04 03271 (220) 2004.07.28.
(731) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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(210) M 04 03259 (220) 2004.07.27.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási

Központja, Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Lézerek nem gyógyászati használatra.
10 Lézerek gyógyászati használatra.
42 Kutatás-fejlesztés.

(210) M 04 03263 (220) 2004.07.27.
(731) DUNAFERR Lemezalakító Kft., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 6 Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei, hengerelt és öntött építési anyagok, fémcsövek, más fémter-
mékek (nem nemesfémbõl), amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, szellõztetõ-, vízelosztó és egész-
ségügyi berendezések.
16 Nyomtatványok, gyártmányismertetõk, újságok, idõszakos
kiadványok, napilapok, folyóiratok.
35 Reklámozás, maketingszolgáltatás és kereskedelmi ügyle-
tek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(210) M 04 03268 (220) 2004.07.28.
(731) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)

(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök kivételé-
vel).

(210) M 04 03270 (220) 2004.07.28.
(731) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

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

(210) M 04 03389 (220) 2004.08.06.
(731) Trenkwalder-Multiman Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyekrõl,
adóbevallások elkészítése, állásközvetítõ irodák, bérszámfejtés,
eladási propaganda (mások számára), fénymásolás, gazdasági
elõrejelzések, gépírási szolgáltatás, információnak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi vagy
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése, közvélemény-kutatás, konzultáció személyzeti kérdések-
ben, könyvelés, munkaerõ-toborzás, önköltségelemzés, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok
összeállítása, titkársági szolgáltatások.

(210) M 04 03392 (220) 2004.08.06.
(731) FER-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 15 Hangszerek, hangszer-kiegészítõk.

(210) M 04 03393 (220) 2004.08.06.
(731) AKVIN Nemzetközi Mérnöki Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 03394 (220) 2004.08.06.
(731) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03395 (220) 2004.08.06.
(731) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(541) Premier Outlet Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 04 03396 (220) 2004.08.06.
(731) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(541) Premier Outlets Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03397 (220) 2004.08.06.
(731) Budapest Outlet Center Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03401 (220) 2004.08.06.
(731) Varga Ferenc, Mórahalom (HU)

(541) Varga tanyasi rozskenyér
(511) 30 Kenyér.

(210) M 04 03403 (220) 2004.08.09.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat; férfi felsõruházat; gyermek felsõruházat.

(210) M 04 03404 (220) 2004.08.09.
(731) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 04 03409 (220) 2004.08.09.
(731) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 04 03410 (220) 2004.08.09.
(731) SYMBIÓZIS International Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03412 (220) 2004.08.09.
(731) Hunyady József, Keleviz (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok és pálinkák.

(210) M 04 02419 (220) 2004.05.24.
(731) D.M. EDISON 2001 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Állatbarát-magazin.

(210) M 04 02424 (220) 2004.05.24.
(731) NORDZUCKER Aktiengesellschaft, Braunschweig (DE)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Az édes pillanatokért
(511) 1 Trágyázószer, vegyi termékek, beleértve az édesítõszereket

ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti és
erdészeti célokra, valamint élelmiszerek frissen tartására és tar-
tósítására.
5 Dietétikai édesítõszerek, gyógyszerészeti és állatgyógyá-
szati termékek és készítmények egészségügyi ápolási célra, dieté-
tikai termékek gyógyászati célokra, bébiétel, fertõtlenítõszer, kár-
tevõirtó szer, gombaölõ szerek, növényvédõ szerek.
30 Cukor, beleértve a gyümölcscukor, szõlõcukor, tejcukor,
malátacukor, porcukor; mesterséges édesítõszerek; folyékony
szirup, melaszszirup, liszt- és gabonakészítmények (kivéve takar-
mány); méz, élesztõ, sütõpor, étkezési só, mustár, ecet, mártások
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(fûszeres), fûszerek, kenyér, finom pékáru, cukrászati készítmé-
nyek, fagylaltok, jég, kávé, tea, kakaó, rizs, szója, pótkávé, bon-
bonok, édességek.
31 Takarmány, malátamag, élõ növények, természetes virágok,
friss gyümölcs és zöldség, mezõgazdasági, kertészeti és erdõgaz-
dasági termékek és magvak.
32 Szirupok és más készítmények italok készítéséhez; gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek, ásványvizek, szénsavas víz és más
alkoholmentes italok; sörök.

(210) M 04 03297 (220) 2004.07.29.
(731) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Szaniteráruk, fürdõszobai termékek, hidromasszázskádak, él-
ményfürdõ kismedencék, hidromasszázs zuhanypanelek, elektro-
mos WC-k, nyitott üveg zuhanykabinok, hidromasszázs kabinok.

(210) M 04 03273 (220) 2004.07.28.
(731) Tóth Endre, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03320 (220) 2004.08.02.
(731) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(541) WINSULID
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;

orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; ta-
paszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készít-
mények.

(210) M 04 03351 (220) 2004.08.04.
(731) Cansys Informatikai Kft., Budapest (HU)

(541) Cansys Informatika – Rend a rendszerben.
(511) 42 Mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki

tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógép-programok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógép-programok installációja,
számítógép- programok sokszorosítása, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenn-
tartása.

(210) M 04 03399 (220) 2004.08.06.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek.

(210) M 04 03400 (220) 2004.08.06.
(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) ZYLEXIS
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(210) M 04 02425 (220) 2004.05.24.
(731) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, dezodorok személyes használatra, egészségügyi készítmé-
nyek mint piperecikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02426 (220) 2004.05.24.
(731) KENVELO HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súróló- és csiszolószerek; szappanok; illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dezodorok
személyes használatra; egészségügyi készítmények mint pipere-
cikkek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02516 (220) 2004.06.01.
(731) Kovácshegyi Katalin, Kaposvár (HU);

Mûsorszolgáltatási Alap, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek; az intézmény által emberek szel-
lemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgál-
tatások.
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(210) M 04 02428 (220) 2004.05.24.
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading

as Nissan Motor Co., Ltd.), Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FRONTIER
(511) 12 Gépjármûvek, nevezetesen teherkocsik, tehergépkocsik, te-

herautók, emelõvillák, vontatók (traktorok) és egyéb haszongép-
jármûvek, valamint ezek szerkezeti részei.

(210) M 04 02432 (220) 2004.05.24.
(731) Székely Budo-Sport Kft., Budapest (HU)
(740) Bélteki Szandra, Budapest

(546)

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

(210) M 04 02436 (220) 2004.05.24.
(731) SIGNAL Krankenversicherung a.G., Dortmund (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL IDUNA
(511) 36 Biztosítási ügyletek.

(210) M 04 02437 (220) 2004.05.24.
(731) Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 04 02496 (220) 2004.05.28.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TIBI CHOCOLATE DREAM
(511) 16 Csomagolópapír, ezüstpapír, matricák, lehúzópapír, öntapa-

dó címkék (papíripari), papírtölcsérek, zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból).
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök, aszalt kókuszdió,
dió (feldolgozott), datolya, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcsszeletkék (apró), kandírozott (cukrozott) gyü-
mölcsök, mandula, darált, mazsola, aszalt gyümölcsök.

30 Kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, fagy-
laltok bonbonok, cukorkák, cukorkaáruk, cukrászsütemények,
csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládéstej (ital), fagylalt,
jégkrém, gyümölcsös sütemények, torták, kávé, kávé alapú italok,
kávéaromák, kakaó alapú italok, kakaós tejes ital, karamella (cu-
korkák), kekszek, liszttartalmú ételek, müzli, rágógumi, sütemé-
nyek, süteménypor, süteménytészta (pép, formázható) töltött cu-
korkák, fondan (cukrászáru).
35 Reklámozás.

(210) M 04 02507 (220) 2004.05.28.
(731) „MASPEX WADOWICE” Sp.z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUCOFIN
(511) 5 Diétás élelmiszerek gyógyászati célokra, cukor gyógyászati

célokra, édességek gyógyászati célokra, diétás kenyér, laktóz,
proteines tej, tej csecsemõknek.
29 Tejtermékek, tej, tejpor, tejszín, joghurt; sajt, krémesítõ, ká-
vékrémpor, tejszínpor, kávétejporok.
30 Cukor, édesítõszer, valódi édesítõk, fûszerek, tea, kávé, tej-
színpor kávéhoz, kávékrémesítõ, kávéitalporok cukorral és tej-
színporral vagy kávékrémesítõvel, kakaó, csokoládé, édességek,
jégkrém, kukoricapehely, tészta.

(210) M 04 02508 (220) 2004.05.28.
(731) „MASPEX WADOWICE” Sp.z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BEPPO
(511) 29 Tejtermékek, tej, tejpor, tejszín, joghurt; sajt, krémesítõ, ká-

vékrémpor, tejszínpor, tejszínpor kávéhoz, kávétejporok, fagyasz-
tott joghurt.
30 Kávé, azonnal oldódó kávé, kapucsínó kávé, kávé vitami-
nokkal, kávépótlók, kávéitalok, kávé cukorral és tejszínkrémmel
vagy kávékrémesítõvel, kávéitalporok cukorral és tejszínporral
vagy kávékrémesítõvel, tea azonnal oldódó tea, teapotlók, tea ala-
pú italok, kakaó, kakaó alapú italok, csokoládé, jégkrém, kukori-
capehely, fûszerek, pudingok, sütõpor, tészta, gabonák.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, porok alkoholmen-
tes italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok
készítéséhez, ásványvíz.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, vermut, likõr (kivéve söröket).

(210) M 04 02629 (220) 2004.06.08.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 02627 (220) 2004.06.08.
(731) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Austin, Texas (US)
(300) 76/567,257 2003.12.30. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FREESCALE
(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-

rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ mun-
kagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógép firmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; video grafika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibráló készülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftver alkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; szá-
mítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiai engedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félve-
zetõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mikro-
számítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorokkal és
számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ anyagokkal,
adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel, számítógép-
hez használatos elektromos, elektronikus és elektromechanikai
mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és beépített tech-
nológia; videorendszerek, számítógépes programok, hang-, kép-
és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz használatos ké-
szülékek és berendezések; adattömörítéshez és kicsomagoláshoz
használatos adatalgoritmusra és számítógépekre vonatkozó okta-
tási anyag; telekommunikációs rendszerek és egyedi tervezésû
számítógépek; szoftvertervezõi technológiával összefüggõ, vala-
mint telekommunikációs és számítógépes területen tanácsadói
szolgáltatás.

(210) M 04 02628 (220) 2004.06.08.
(731) Miller Chemical & Fertilizer Corporation (Pennsylvania

államban bejegyzett cég), Hanover, Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NU-FILM
(511) 1 Rovarölõ és gombaölõ ragasztók és permetezõk.

(210) M 04 02630 (220) 2004.06.08.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 02631 (220) 2004.06.08.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 02632 (220) 2004.06.08.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott dohány és nyersdohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány;
cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve
árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû, orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányáru;
cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
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(210) M 04 02545 (220) 2004.06.02.
(731) HODA Befektetõ Kft., Tata (HU)
(740) dr. Kaszás György ügyvéd, Tatabánya

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 04 02546 (220) 2004.06.02.
(731) T és Z 96 Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 20 Mûanyag csomagoló tartályok, kádak, hordók, hordócsa-
pok, dugók, palackzáró mûanyag kupakok, csiptetõk ruha szárítá-
sához, függönykapcsok, díszek, függönykarikák, valamint kefe,
kés, seprû és más szerszámnyelek, szívószálak, szobrocskák,
emléktárgyak, mindezek mûanyagból.
21 Fésûk, borotvaecsetek, cipõkanalak, virágcserepek, csõrös
kiöntõedények, kannák, dézsák, tálak, tálcák, tányérok és más
konyhai edények, háztartási felszerelések, mindezek mûanyag-
ból, öntözõkannák, jégkiöntõ formák, jegesvödrök, mosdótálak,
piknik edénykészletek, szappantartók, vázák, mindezek ugyan-
csak mûanyagból.

(210) M 04 02460 (220) 2004.05.26.
(731) Babiczki László, Gyöngyössolymos (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

(210) M 04 02663 (220) 2004.06.11.
(731) TIBIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Domaszék (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MANGALICUM
(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;

húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; sonka; sózott hús; sza-
lonna; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési.

(210) M 04 02572 (220) 2004.06.04.
(731) PLURINVEST Kft., Budapest (HU)

(541) CHS Hungary Kft.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolásra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-

mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 04 02573 (220) 2004.06.04.
(731) Euphorie Jachting Kft., Budapest (HU)
(740) Szilágyi Andrea, Budapest

(546)

(511) 16 Hajóbérlés, charter, utazásszervezés, csapatépítés, charter-
management, tengeri hajózás, édesvízi hajózás, hajóértékesítés.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
39 Fényképek.

(210) M 04 02574 (220) 2004.06.04.
(731) dr. Sefcsik Judit, Debrecen (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 04 03416 (220) 2004.08.09.
(731) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ULTRAMAX
(511) 6 Felmosóeszközök részegységei és tartalékrészei, így acél

felmosórudak és fogantyúk.
21 Padlófelmosó eszközök, valamint azok részegységei és tar-
talékrészei, így padlófelmosó rongyok, felmosórúdfejek, törlõ-
rongyok felmosófejekhez, felmosóeszközökhöz alkalmas vödrök
és ilyen vödrök felmosórongyok kicsavarására alkalmas felsõré-
szei.

(210) M 04 02576 (220) 2004.06.04.
(731) PIKTOR Festék és Vegyiáru Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok, illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Ecsetek.
21 Fésûk és szivacsok, kefék.

(210) M 04 02578 (220) 2004.06.04.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
43 Vendéglátás, gasztronómia és ezekkel kapcsolatos szolgál-
tatások.

(210) M 04 02579 (220) 2004.06.04.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(210) M 04 02583 (220) 2004.06.04.
(731) BOOST PR Hirdetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné dr. Nagy Ildikó, Nagy és Horváth Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LAMBADALABDA
(511) 28 Játékok, játékszerek.

(210) M 04 03948 (220) 2004.09.24.
(731) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 03949 (220) 2004.09.24.
(731) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(541) Théma-Klub
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

fogadások tervezése (szórakoztatás), kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, modellügynökségek mûvészek számára,
riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezé-
se (impresszárió szolgáltatásai), sport edzõtábori szolgáltatások,
sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

(210) M 04 03950 (220) 2004.09.24.
(731) ITEC Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MC
(511) 10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra,

tartályok gyógyszerek adagolására, diagnosztikai készülékek
gyógyászati használatra, elemzõkészülékek gyógyászati haszná-
latra, gyógyászati készülékek és eszközök, fizikoterápiás készü-
lékek, fogászati készülékek és eszközök, fogfúrók, fûrészek sebé-
szeti használatra, sebészeti készülékek és eszközök, sebészeti vá-
góeszközök, sebészkések, sebészollók, szikék, kétélû szikék, tûk
orvosi használatra, törött csontok rögzítésére szolgáló sebészeti
eszközök és készülékek, csontok helyzetének és méretének meg-
változtatására szolgáló sebészeti eszközök és készülékek, alhasi
övek fûzõk gyógyászati használatra, függesztõkötések, gipszkö-
tések ortopédiai célokra, merevítõkészülékek gyógyászati célok-
ra, ortopédiai cikkek, ortopédiai kötések ízületekre, ortopédiai
övek, derékkötõk, ortopédiai térdvédõk, rugalmas harisnyák,
visszérharisnyák, sebészeti sínek, rögzítõkötések, ujjvédõk gyó-
gyászati használatra, eszközök rokkantak számára, mankók moz-
gássérültek részére, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készü-
lékek, csapok mûfogsorokhoz, mûállkapcsok, mûvégtagok, sebé-
szeti beültetett anyagok, sebészeti kapcsok, állatgyógyászati ké-
szülékek, speciális kikészítésû ágyak gyógyászati használatra,
speciális kikészítésû bútorok gyógyászati használatra, mûtõaszta-
lok, hordágyak betegek szállítására, gördülõ hordágyak, párnák
és tasakok felfekvések megelõzésére, sebészeti és orvosi mûszer-
táskák, táskák sebészek és orvosok részére, táskák és tartótokok
speciális gyógyászati mûszerekhez, speciális mûtõruházat, steril
lepedõk, székek orvosi vagy fogászati használatra, trokárok.

(210) M 04 03951 (220) 2004.09.24.
(731) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Budapest (HU)
(740) Dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 04 02584 (220) 2004.06.04.
(731) Napfényes Élet Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03120 (220) 2004.07.16.
(731) Absolute Design Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 02618 (220) 2004.06.08.
(731) Essilor Optika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Szakmai képzés, továbbképzés, tanfolyamok, oktatások
szervezése, rendezése és lebonyolítása, oktatással összefüggõ te-
vékenységek, sport és kulturális tevékenységek és szolgáltatások,
szórakoztatás.

(210) M 04 02586 (220) 2004.06.04.
(731) Video Delikát Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) AMARELLOO
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok.

(210) M 04 02549 (220) 2004.06.02.
(731) OSI Pharmaceuticals, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Melville, New York (US)
(300) 76/590,679 2004.05.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerek, nevezetesen rák elleni elegy.

(210) M 04 03107 (220) 2004.07.15.
(731) RAMIRIS RUBIN Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

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

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

(210) M 04 03108 (220) 2004.07.15.
(731) Mráz József, Nyíregyháza (HU);

Mráz Józsefné, Nyíregyháza (HU)

(541) Mr. Roy
(511) 25 Nõi-, férfi-, gyermek-felsõruházat, farmer-, szabadidõ- és

sportruházat.

(210) M 04 03109 (220) 2004.07.15.
(731) Xu, Jian Li, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 04 02646 (220) 2004.06.09.
(731) SUN International Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, nadrág, ing, pulóver, póló, farmeráru, dzse-
ki, kabát, cipõ.
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(210) M 04 02608 (220) 2004.06.08.
(731) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03110 (220) 2004.07.15.
(731) Cornelius-Med Kft., Nagykõrös (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; számítógépes nyilván-
tartások kezelése; szövegfeldolgozás; árubemutatás; üzleti in-
formációk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletve-
zetési konzultáció.

(210) M 04 03112 (220) 2004.07.15.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(210) M 04 03113 (220) 2004.07.15.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(541) INSIDE VILMOS
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, pálinkák (sörök kivételével).

(210) M 04 03114 (220) 2004.07.15.
(731) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER

Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) Edd magadévá
(511) 29 Gyümölcsök és zöldségek; tojás; étolajok és étzsírok; tej és

egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír és ezek
ízesített változatai; zselék; lekvárok, befõttek.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek; cukor, liszt és egyéb gabonakészítmények, pék-
sütemények és cukrászsütemények, tészták; fûszerek és keveré-
keik; fagylaltok, jégkrémek; pudingok, tej alapú pépek.

(210) M 04 03115 (220) 2004.07.15.
(731) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey

államban bejegyzett cég), Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) PRAMERICA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen biztosí-

tások kölcsönjegyzése, adminisztrációs és ügynöki szolgáltatások
az élet-, egészség-, vagyon- és balesetbiztosítás, rokkantsági biz-
tosítások, hosszú távú gondoskodás és évjáradék területén; nyug-
díjalap és nyugdíjterv-kezelési szolgáltatások, nevezetesen má-
sok járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése, alkalmazotti jára-
dék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és be-
fektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztribú-
ciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és me-
nedzsmentszolgáltatások; vagyonkezelõ szolgáltatások; pénz-
ügyi tervezési szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások;
kereskedelmi banki szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügynö-
ki szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; árukkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; hitelkártya- és betétikártya- szolgál-
tatások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások;
pénzügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ
nyújtása elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzá-
log-finanszírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befek-
tetésekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügy-
nökség, ingatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbe-
fektetési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biz-
tosítások, ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos ad-
minisztrációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; in-
gatlanbefektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatla-
nügynöki franchise-szolgáltatások.

(210) M 04 01494 (220) 2004.05.17.
(731) Dent-East Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Fogászati tömõanyag, fogászati cementek.
10 Fogászati kezelõegység, fogászati röntgenkészülék, fogá-
szati kompresszor, fogászati kézidarabok.

(210) M 04 03239 (220) 2004.07.23.
(731) Hungaro Herbal Kft., Gyöngyös (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ESCCOHOL
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03844 (220) 2004.09.14.
(731) eBu eBusiness Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (rögzített és letölthetõ).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 04 04121 (220) 2004.10.08.
(731) ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi

Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pleszkáts Tibor ügyvéd, Asbóth és Pleszkáts Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; hulladékok szállítása és tárolása, kamionos szállítás, te-
her(áru) szállítás.
40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrafeldolgozá-
sa/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és újra-
hasznosítható anyagok osztályozása; veszélyes anyagok ártal-
matlanítása.

(210) M 04 04124 (220) 2004.10.08.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),

Tokió (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek; különösen kézi személyi számítógépek; PDA-k;
személyi számítógépek; számítógép hardver komponensek és pe-
rifériák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez;
személyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb
elektronikus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógé-
pes szoftver; elektronikus számológépek; elektronikus határidõ
naplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD
televíziókészülékek; navigációs berendezések és eszközök; autós
navigációs berendezések és eszközök; mobiltelefonok; elektroni-
kus címkenyomtatók; rádiós személyhívók; rádiók; CD-leját-
szók; hang és kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására szol-
gáló berendezések; mûsoros zenei lemezek; mûsoros videoleme-
zek; mozifilmek; kivetítõk; vizuális megjelenítõk; memória-
egységek; digitális kamerával készített képek átvitelére szolgáló
számítógépes szoftver; ezek alkatrészei és kellékei; eszközök ké-
pek és fényképek szkenneléséhez, kidolgozásához, átviteléhez és
kivetítéséhez, valamint egyéb vizuális berendezések és eszközök.

(210) M 04 03871 (220) 2004.09.16.
(731) Környezetvédelmi Koordinátor Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03876 (220) 2004.09.16.
(731) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(546)

(511) 29 Tejszínhab, gyümölccsel ízesített ropogós sütemények, zse-
lék, joghurtok, kandírozott gyümölcsök, kefír, kolbászok, étkezé-
si zsírok, lekvárok, hús, sertéshúsból készült hentesáru, tejes ter-
mékek, tejes termékek gyümölccsel, tejes italok gyümölcslével,
étkezési krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssaláták, zöld-
ségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek, fa-
gyasztott gyümölcs-zöldség keverékek, fõzött zöldségek, sava-
nyított zöldségek, szárított zöldségek.
30 Csokoládé, kakaó, csokoládé alapú italok, kakaó alapú ita-
lok, cukorkák, édességek, csokoládészeletek, kenyér, gabonából
készült termékek, magos gabonafélék, szemes gabonafélék, liszt
alapú termékek, ropogós kenyerek, fagyasztott joghurtok, jégkré-
mek, tészták, gyümölcszselék, dara, kukoricaliszt, búzaliszt, íze-
sítõk, müzlik, rizs, pudingok, sütemények, ropik.
32 Gyümölcslevek, zöldséglevek, ásványvizek, gyümölcsita-
lok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, szörpök, izotóniás italok,
vitaminokkal dúsított italok, ásványokkal dúsított italok.

(210) M 04 03877 (220) 2004.09.16.
(731) ASTELLAS Pharma Inc., Tokió (JP)
(300) 2004-047047 2004.05.21. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi anyagok, ragasztók (nem irodai/papíripari, illetve
háztartási célokra), növény tápoldatok, mûtrágyák, kerámiamá-
zak, zsírsavak, színesfémek, nem fémes ásványok, fényképészeti
cikkek, lakmuszpapír, mesterséges édesítõszerek, ipari liszt és
ipari keményítõ, feldolgozatlan mûanyagok (mûanyagok nyers
formában), cellulózpép.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-
mények, olajjal átitatott papír orvosi célokra, orvosi maszkok,
gyógyszerészeti ostya, sebkötözõ géz, üres gyógyszerkapszulák,
szemtapaszok, fülpólyák, menstruációs betétek, menstruációs
tamponok, tisztasági betétek, higiéniai alsónemûk, nedvszívó vat-
ta, ragtapaszok, sebkötözõ anyagok, kollodium (nitrocellulóz),
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mellvédõ párnácskák szoptatáshoz, fogászati anyagok, orvosi
csuklópántok, inkontinenciapelenkák, légypapír, molyirtó papír,
laktóz (tejcukor), csecsemõtápszer, sperma mesterséges megter-
mékenyítéshez.
10 Cumik, jégzsák-párnák (orvosi célra), sebkötözõ kendõk,
támasztókötések, sebészeti érlekötõ és varróanyag, ivópoharak
(orvosi célokra), csöpögtetõpipetta (orvosi célokra), cumisüve-
gekhez való cumik, orvosi jégzsák, orvosi jégzsáktartó, cumisü-
veg, termosz cumisüveg, tisztítóvatta, ujjvédõ (orvosi célra), fo-
gamzásgátló eszközök, mesterséges dobhártya, pótló- és tömõ-
anyagok (kivéve fogászati célokra), esztétikai masszírozó készü-
lékek közületi alkalmazásra, elektromos masszírozó készülékek
otthoni használatra, orvosi kesztyû, éjjeli edények, ágytálak, fül-
tisztító pálcikák.
44 Szépségszalonok szolgáltatásai, fodrászszalonok szolgálta-
tásai, fürdõk fenntartása, kertek és virágágyak gondozása, kerti
fák ültetése, mûtrágya terítése, gyomirtás, kártevõirtás (mezõgaz-
dasági, kertészeti és erdészeti), masszázs és terápiás shiatsu
masszázs, kiropraktika (csontkovácsolás), moxakezelés, ízületi
elmozdulás kezelése, akupunktúra, orvosi szolgáltatások, orvosi
tájékoztatás, fizikai állapot vizsgálata, fogászat, gyógyszerek ké-
szítése és adagolása, diétás étrenddel és táplálkozással kapcsola-
tos tanácsadás, állattenyésztés, állatorvosi ellátás, cserepes növé-
nyek bérbeadása, orvosi berendezések és készülékek bérbeadása,
halászati berendezések és eszközök bérbeadása, szépségszalo-
nokban és borbélyüzletekben használt berendezések és készül-
ékek bérbeadása, fûnyírók bérbeadása.

(210) M 04 03879 (220) 2004.09.16.
(731) CLUB 18-35 Rendezvényszervezõ és Marketing Bt., Solymár (HU)

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 04 02270 (220) 2004.05.12.
(731) Relius Coatings GmbH & Co. KG, Oldenburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Silcosan
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, különösen vízzel hígítható festék

homlokzatokhoz.

(210) M 04 03128 (220) 2004.07.16.
(731) Kun Viktória, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, tûzhelyek, fõ-
zõlapok és sütõk, páraelszívók, hûtõszekrények, fagyasztószekré-

nyek, szárítógépek, mikrohullámú sütõk, légkondicionáló beren-
dezések, csaptelepek, mosogatótálcák, fûtõtestek, elektromos és
gáztüzelésû kazánok, fûtõcsövek, vízmelegítõk, kávéfõzõk, ke-
nyérpirítók, ostyasütõk, grillsütõk.

(210) M 04 03130 (220) 2004.07.16.
(731) MURAKÖZY OSTYA Édesipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csiky Ottó ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03131 (220) 2004.07.16.
(731) DUETT Szolgáltató Kft., Lepsény (HU)

(546)

(511) 6 Ablak és ajtó fémbõl.
19 Ablak és ajtó mûanyagból és fából.
37 Építkezések és javítások.

(210) M 04 03133 (220) 2004.07.16.
(731) dr. Villányi Tivadar, Balatonendréd (HU);

Ludvig Dezsõ, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek.

(210) M 04 03134 (220) 2004.07.16.
(731) Pressley Ridge (Pennsylvania államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) PRESSLEY RIDGE INSTITUTE
(511) 42 Információnyújtás, kutatás, értékelés, tanácsadás és szak-

mai képzés a humánszolgáltatások területén, szociális szolgálta-
tások, speciális oktatási programok és mentálhigiénés szolgáltatá-
sok.
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(210) M 04 03070 (220) 2004.07.13.
(731) NACHI-FUJIKOSHI Corp., Toyama-City, Toyama-Ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Csapágyak gépek számára, golyós csapágyak, görgõs
csapágyak gépek számára, radikális golyós csapágyak, tárcsás
golyós csapágyak, hengeres görgõs csapágyak, kúpos görgõs
csapágyak, önbeálló görgõs csapágyak; vágószerszámok, vágó-
eszközök (gépek), fûrészlapok, csapok (gépek részei), fúrók (gé-
pek), utánfúrók (gépek), szármarók (gépek), marók (gépek), hú-
zómarók, lefejtõ fogmarók (gépek), hajtókeverék vágók, fog-
hántoló vágók, foghengerlõ menetvágó fejek, fogazatformáló
szerszámok; szerszámgépek, fémmegmunkáló gépek, csiszoló-
gépek, fényezõgépek, húzómarógépek, marógépek, húzva maró
csiszoló/köszörülõ szerszámgépek, precíziós göngyölegformáló
gépek, félvezetõgyártó gépek, forgácsoló befogócsúcsok; hidra-
ulikus pumpák és szelepek (gépek részei), nevezetesen hidrauli-
kus pumpák, fogaskerék-szivattyúk, forgólapátos szivattyúk,
dugattyús szivattyúk, dugattyús hajtómotorok nem szárazföldi
jármûvek részére, mágneses tekercses szelepek, nyomásszabá-
lyozó szelepek, áramlásszabályozó szelepek, irányadó/irányjel-
zõ szabályozó szelepek, moduláris szelepek, elektronikus pro-
porcionális szelepek; ipari robotok, nevezetesen ipari robotok
ponthegesztésre, ipari robotok ívhegesztésre, ipari robotok fes-
tésre.
12 Csapágyak szárazföldi jármûvek számára, tengelycsapok,
csapágyak, golyós csapágyak szárazföldi jármûvek számára, gör-
gõs csapágyak szárazföldi jármûvek számára, sugárirányú golyós
csapágyak, tárcsás golyós csapágyak, hengergörgõs csapágyak,
kúpos görgõs csapágyak, önbeálló görgõs csapágyak.

(210) M 04 03878 (220) 2004.09.16.
(731) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(541) Funny Gummy
(511) 30 Bonbonok (cukorkák).

(210) M 04 03953 (220) 2004.09.24.
(731) Marosport Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András ügyvéd, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MINDEN JÉGKORSZAKNAK VANNAK TÚL-
ÉLÕI

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

(210) M 04 03954 (220) 2004.10.28.
(731) GÖDÖR Bt., Sopron (HU)

(541) GYÓGYGÖDÖR
(511) 43 Borozói szolgáltatás, borozó üzemeltetése; kantinok, büfék,

étkezdék üzemeltetése; kávéházak, önkiszolgáló éttermek, étter-
mek, panziók üzemeltetése; rendezvénytermek kölcsönzése.

(210) M 04 03961 (220) 2004.09.24.
(731) Harboes Bryggeri A/S, Skaelskor (DK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 04 03990 (220) 2004.09.28.
(731) Minda Gábor, Kecel (HU)
(740) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivõ, INTERINNO Szabadalmi

Iroda, Budapest

(541) RUBINTA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 04 03072 (220) 2004.07.13.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BRISEMATIC
(511) 5 Légfrissítõk; levegõszagtalanítók; légtisztító készítmények;

kelmeillatosító készítmények; szõnyeg- és szobaillatosítók.

(210) M 04 03073 (220) 2004.07.13.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomda-
ipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.
35 Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
36 Ingatlanfejlesztés.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
43 Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

(210) M 04 03074 (220) 2004.07.13.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

M29

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/1

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, kisméretû fémáruk.
16 Papír, karton; ezen anyagokból készült termékek, nyomda-
ipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek.
18 Esernyõk, napernyõk, bõr- és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk, ágynemûk és asztalterítõk.
35 Reklámozás, lakópark-menedzselés, irodai munkák.
36 Ingatlanfejlesztés.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározás, utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális rendezvények szervezése.
43 Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

(210) M 04 04078 (220) 2004.10.05.
(731) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Lactofemin
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyásza-
ti használatra.

(210) M 04 03988 (220) 2004.09.28.
(731) BIOPETROL Környezettechnikai Kft., Szeged (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BITUPELLET
(511) 4 Tüzelõanyagok.

(210) M 04 03989 (220) 2004.09.28.
(731) MediSmart Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) EGY, MINDENKIÉRT!
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi, egészségügyi szolgáltatások.

(210) M 04 03994 (220) 2004.09.28.
(731) DM Hungary Lapterjesztõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03995 (220) 2004.09.28.
(731) ZELONG Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(210) M 04 03996 (220) 2004.09.28.
(731) ZELONG Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(210) M 04 03997 (220) 2004.09.28.
(731) Ansell Limited (Australian Public Company, Limited by Shares),

Richmond, Queensland (AU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FORTE
(511) 10 Fogamzásgátló óvszerek.

(210) M 04 03998 (220) 2004.09.28.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) A DOPE OPERA
(511) 9 Hang, kép és adat rögzítésére, valamint reprodukálására

szolgáló hang és/vagy képfelvevõ, továbbító- és lejátszókészülé-
kek; televízió-képernyõvel vagy videomonitorral használható já-
tékgépek; számítógépes, ill. elektronikus játékgépek; pénzérmé-
vel vagy zsetonnal mûködõ elektromos és elektronikus játékgé-
pek; számítógép-szoftverek; számítógépes játékok; elektronikus
játékok; videojátékok; CD-ROM memóriás játékok; hangjelzõs
játékok; programkazetták elektronikus játékkészülékekhez;
hang- és videofelvételek; mozgófilmek és fényképészeti filmek;
mozifilmek és videoszalagok; napszemüvegek; hangfelvételek;
hanglemez- felvételek; hanglemezek; képeket és/vagy hangot tar-
talmazó mágneses adathordozók; lézerlemezek; CD-k, CD-
ROM-ok; interaktív CD-k, DVD-k, magnoszalagok, kazetták,
programkazetták; kártyák és egyéb adathordozók; valamennyi
felsorolt termék hangot, videofelvételt, képi adatokat, játékot,
grafikát, szöveget, programot vagy információt hordoz vagy ezek
használatához való; hanglemezfelvételek és hanglemezek; prog-
ramkazetták számítógépes videojátékokhoz és videojátékgépek-
hez; kazetták számítógépes játékokhoz; memóriahordozók; inter-
aktív CD-k és CD-ROM-ok, kazetta- és CD-tartó, ill. szállítóto-
kok; a felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai; számítógépes,
televízión/rádión közvetített interaktív elektronikus játékok; ott-
hon használható mobiltelefonos és internetes elektronikus játék-
készülékek.
25 Felsõruházat, sportruházat; szabadidõ-ruházat, hétköznapi
ruházat, fürdõruházat; hálóruházat, lábbeli és fejfedõk; pólók,
övek, sálak, öltönyök, nadrágok; szoknyák; zokni és harisnya; ha-
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risnyanadrágok; nyakkendõk; kesztyûk; kardigánok; nõi ruhák;
blúzok; ingek; kalapok; sapkák; csizmák; cipõk; papucsok.
41 Szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások; tv- és rádió-
mûsorok, valamint filmek, animációs filmek, valamint hang- és
videofelvételek készítése, bemutatása, forgalmazása és bérbeadá-
sa interaktív eszközökön, többek között az interneten keresztül;
élõ szórakoztató-mûsorok készítése, televíziós szórakoztató-mû-
sorok készítése; zenés tv-programok szerkesztése, könyvek, fo-
lyóiratok és idõszaki kiadványok megjelentetése; oktatási és út-
mutató anyagok készítése és bérbeadása; oktatási, kulturális és
szórakoztató célú rendezvények létrehozása és bemutatása inter-
aktív eszközökön keresztül is, versenyek, vetélkedõk, játékok, ki-
állítások, sportesemények, show-mûsorok, országjáró mûsorok,
színpadi produkciók, színházi bemutatók, koncertek, élõ mûsorok
és a közönség részvételével lebonyolított rendezvények megszer-
vezése, létrehozása és bemutatása; interaktív játékok szervezése;
szórakoztatás és nevelés, a felsorolt szolgáltatások globális szá-
mítógép-hálózaton és egyéb (interaktív) kommunikációs hálóza-
ton keresztül, beleértve az internetet is.

(210) M 04 02752 (220) 2004.06.18.
(731) Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Manisa (TR)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VESTEL
(511) 7 Mosógépek; kombinált mosógépek és szárítógépek, centri-

fugák; mosogatógépek; porszívók; szemét- és hulladékeltávolító
gépek; elektromos konzervnyitók; motorok, meghajtók, alkatré-
szek és szerelvények az elõzõekben felsorolt árukhoz.
9 Villamos és elektronikus készülékek, berendezések; tele-
vízió- és rádiókészülékek és -felszerelések; mûholdas vevõké-
szülékek, digitális mûholdas vevõkészülékek; digitális földi ve-
võkészülékek; adathordozók; lemezjátszók; CD-lejátszók; mag-
nók/magnetofonok, kazettalejátszók, videomagnók/képmag-
nók, videolejátszók, vevõkészülékek és felvevõk; DVD- (digitá-
lis videó mõsorszórási) lejátszók, vevõkészülékek és felvevõk;
hangok vagy képek fogadására, rögzítésére, másolására és to-
vábbítására szolgáló készülékek és berendezések; hang- és/vagy
videokártyák, -szalagok, -lemezek, -filmek és programok, vala-
mint hang- és/vagy képek felvételére szolgáló kártyák, szala-
gok, lemezek, filmek és programok; kazetták és patronok ezen
eszközökhöz; telekommunikációs eszközök és berendezések;
számítógép és számítógépprogramok; adatfeldolgozó berende-
zések és készülékek; alkatrészek és szerelvények az elõzõekben
felsorolt árukhoz.
11 Tûzhelyek, mikrohullámú sütõk, szárítógépek, centrifugák,
háztartási eszközök ételek és italok fõzésére és melegítésére; vilá-
gító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõberendezések, különösen
hûtõgépek, fagyasztók, hûtõ- és fagyasztógépek, légkondicioná-
ló-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi beren-
dezések, alkatrészek és szerelvények az elõzõekben felsorolt
árukhoz.

(210) M 04 02753 (220) 2004.06.18.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(541) MIRTAZIN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok,
csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõ-
szerek, kátékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi
gombákat pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(210) M 04 02755 (220) 2004.06.18.
(731) Septe József, Nagybajom (HU);

Septéné Nagy Mária, Nagybajom (HU)
(740) dr. Posza Éva Erika, Posza Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 30 Kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz.

(210) M 04 02760 (220) 2004.06.18.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók szá-
mára, öngyújtók, gyufák.

(210) M 04 02761 (220) 2004.06.18.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok orvosi alkalmazásra, bébiételek; tapaszok,
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 04 02762 (220) 2004.06.18.
(731) Alfred & Christian Petersen SA, Zug (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, szivarok, pipadohány, dohány kézzel sodort ci-
garettához, dohányáru, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók,
gyufák.
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(210) M 04 02782 (220) 2004.06.22.
(731) Varga Lajos, Zalakaros (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatás étteremmel.

(210) M 04 02795 (220) 2004.06.18.
(731) ELS Educational Services, Inc., Culver City, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ELS
(511) 16 Tankönyvek és nyomtatott anyagok, nevezetesen oktató-,

gyakorlójegyzetek, oktató kézikönyvek, nyomtatott oktatási
anyagok, táblázatok, ismertetõ füzetek az angol nyelvet második
nyelvként tanulók számára.
41 Oktatás, nevezetesen angol nyelv oktatása és tanítása.

(210) M 04 02805 (220) 2004.06.23.
(731) Körös-Maros Biofarm Szarvasmarha-tenyésztõ Kft., Gyula (HU);

Naszálytej Rt., Vác (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, sajtok, tej, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tej-
termékek, vaj.

(210) M 04 02811 (220) 2004.06.24.
(731) HIFI STATION Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok és képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, au-
tóhangszórók, autóerõsítõk, autóhangszórók, autóerõsítõk, au-
tó-rádió, autó-rádió/CD/MP3 lejátszó, CD-váltó, beépíthetõ mo-
nitorok, DVD-lejátszók, tetõmonitorok, fejhallgatók, antennák,
hangszórókábelek, hangszóró-csatlakozók, hangszórórácsok,
RCA kábelek, banándugók, kábelkötegelõ, akusztikus szivacs és
vatta, univerzális adapterek, optikai kábelek, speciális adapterek,
rezgéscsillapító anyagok, bass reflex csövek, neoncsövek, sub-
woofer ládák és csövek, subwoofer hangszórók, hangszóró sely-
mek és mûbõr, eredeti autórádió csatlakozók, Iso-erõsítõ adapter-
kábelek, Iso adapterkábelek, univerzális Iso adapterkábelek.
12 Jármûalkatrészek, visszapillantó tükör kijelzõvel, kormány
távirányítók, kalaptartó és subládabevonatok, szivargyújtó dugó,
univerzális autórádió keretek, autórádió keretek.

(210) M 04 02858 (220) 2004.06.28.
(731) City Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Ágnes jogtanácsos, City Budapest Rt., Budapest

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

lásadás.

(210) M 04 02863 (220) 2004.06.28.
(731) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) PURE SILVER
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testillatosító permetek; olajok, bõrápoló krémek
és oldatok; borotvahab, borotvazselék, borotválkozás elõtti és bo-
rotválkozás utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és zuhanyo-
zó- készítmények; hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anya-
got nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek
személyes használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toa-
lettkészítmények.

(210) M 04 02890 (220) 2004.06.30.
(731) KENNY TRADE LCC, Newark, Delaware (US)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MAITRE TRUFFOUT
(511) 30 Kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, cuk-

rászsütemények karácsonyfa díszítésére, fagyasztott joghurt
(cukrászati jég), bonbonok, cukorkák, cukorkaáruk, cukrászsüte-
mények, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládéstej (ital),
fagylalt, jégkrém, jégkrémpor, gyümölcsös sütemények, torták,
kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé tejjel, pótkávé, prali-
nék, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termékek,
karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, mûzli, rágó-
gumi, sütemények, süteménypor, süteménytészta (pép, formáz-
ható), piskóták, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru), mentabon-
bonok, mentacukrok, mandulapép, mandulás cukrászsütemé-
nyek, mandulás cukrászkészítmény, pudingok.

(210) M 04 02892 (220) 2004.06.30.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BÉRES AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 02894 (220) 2004.06.30.
(731) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, Kapolcs (HU)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Mûvészetek Völgye
(511) 41 Nevelés; ismeretbõvítõ, ízlés- és viselkedésformáló rendez-

vények szervezése, nyújtása; szórakoztatás; szakmai képzés; kon-
ferenciák, szakmai továbbképzõ programok és tanfolyamok ren-
dezése és bonyolítása; kulturális tevékenységek; kulturális ren-
dezvények, fesztiválok, zenei, népmûvészeti, képzõmûvészeti,
irodalmi és színházi rendezvények, kiállítások, bemutatók és elõ-
adások, kézmûves-találkozók, meditatív együttlétek, gyermek-
szórakoztató és más gyermekprogramok szervezése, rendezése és
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bonyolítása; sporttevékenységek; sportesemények és rendezvé-
nyek, testedzõ és jógafoglalkozások szervezése és bonyolítása.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 04 02895 (220) 2004.06.30.
(731) Ján Sofranko, Nápoje (SK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 02912 (220) 2004.07.02.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk, klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04294 (220) 2004.10.20.
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka

Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIBETOL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 04 04295 (220) 2004.10.20.
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka

Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIDAZEM
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 04 04296 (220) 2004.10.20.
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka

Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CIPROFLAV
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 04 04297 (220) 2004.10.20.
(731) Goodyear GmbH & Co. KG, Fulda (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CARAT
(511) 12 Gumiabroncsok.

(210) M 04 04298 (220) 2004.10.20.
(731) Goodyear GmbH & Co. KG, Fulda (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EXELERO
(511) 12 Gumiabroncsok.

(210) M 04 04299 (220) 2004.10.20.
(731) The Cartoon Network LP, LLLP (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mozifilmek; televízión, kábeltelevízión, digitális televízión
vagy mûholdas televízión keresztül történõ sugárzásra készített
mozgófilmek; hagyományos hanglemezek, hangszalagok, au-
dio-video szalagok, audio-video kazetták, audio-video lemezek
és zene, vígjáték, dráma, akció, kaland és/vagy animációs felvéte-
leket tartalmazó DVD-k; sztereo fejhallgatók; elemek; telefonok
és vezeték nélküli telefonok; kézi számológépek; hangkazetták,
CD-lejátszók; számítógépes játékprogramokkal; kézi karaoke le-
játszók, telefon és/vagy rádió személyhívók; kézi vetítõvel vagy
vetítõgéppel használható mûsoros mozgófilmkazetták; video-
magnók és lejátszók; CD-lejátszók, digitális magnók és lejátszók,
elektronikus naplók; rádiók; egérpadok; szemüvegek, napszem-
üvegek és szemüvegtokok; vígjáték, dráma, akció, kaland és/vagy
animációs témájú mûsoros hangszalagokat és füzeteket tartalma-
zó egységcsomagok; számítógép programok, így szoftverkapcso-
lattal rendelkezõ digitalizált video- és audioeszközök globális
számítógépes információs hálózathoz; számítógépes játékberen-
dezések beleértve memóriaeszközöket is, így lemezek; amelyeket
együtt árusítanak társasjáték jellegû számítógépes játékokkal; vi-
deo és számítógépes játékprogramok; videojáték-programok; vi-
deojáték memóriakazetták és kazetták; kódolt kártyák, így kulcs-
kártyák, telefonkártyák, hitelkártyák, bankkártyák, készpénzfize-
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tési kártyák, mágnesek és díszítõmágnesek; látcsövek, távcsövek,tési kártyák, mágnesek és díszítõmágnesek; látcsövek, távcsövek,
periszkópok; számítógépes, elektronikus és videojáték-progra-
mok, programkazetták; lemezek és szoftverek; audio- és videofel-
vételek CD-n, CD-ROM-on, DVD-n, lézerlemezek, szalagok és
lemezek és egyéb felvételre alkalmas eszközök; audio- és video-
felvételek, globális számítógép-hálózatról letölthetõ játékprogra-
mok; elektronikus fogyasztási cikkek; szemüvegek, napszemüve-
gek.

16 Papír és papíráru; kartonpapír és kartonpapírból készült áru-
cikkek; nyomtatott kiadványok, így könyvek, folyóiratok, hírle-
velek; karikatúrák/rajzfilmek, karikatúra/rajzfilm poszterek,
fényképek, térképek, évkönyvek, naptárak, írószerek, levélpapír-
és boríték- szettek; levelezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõ-
kártyák, üdvözlõlapok, értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, vonalzók, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ és papír-
lapokat összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregé-
nyek, emlékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüze-
tek, vázlatfüzetek, képzõmûvészeti alapanyagok, így vásznak,
rajzfüzetek, festõecsetek; agyagmodellezéshez; tûzõgép, radír,
ceruzahegyezõ, toll, ceruza, szövegkiemelõ, zsírkréta, jelölõ író-
eszközök, táblakréta; tolltartók; levélnehezékek; irodai kellékek;
iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó matricák;
matricák; montázsok; cserebere kártyák; papírkalapok, papírszal-
véta; ajándékcsomagoló tasakok, csomagolópapírok, papírmas-
nik, papírdoboz díszek, papír asztalterítõk, papír asztali díszek,
papír tányéralátétek; könyvtámaszok.
25 Férfi-, nõi és gyermekruházat, így ingek, rövid ujjú pólók,
hosszú ujjú pólók, joggingok, hosszúnadrágok, alsónadrágok, rö-
vidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, overálok, nyakkendõk, köntösök,
kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pizsama,
nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk, szandálok,
házicipõk, papucsok, zoknik, fürdõruházat, jelmezek és hallowe-
enre való öltözékek és álarcok.
28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek, mozgó
figurák és ezek tartozékai, plüssjátékok, léggömbök, fürdõszobai
játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, játékkártyához tarto-
zó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármûvek,
babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek, kellé-
kek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi társasjá-
tékokhoz, célbadobó játékok, önállóan mûködtethetõ videokijel-
zõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördeszkák,
jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, futball-
labdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlabdák,
baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra úszó-
deszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörfdeszkák,
úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvárfelszerelés,
játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, bababútorok,
babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó figurák; bab-
zsák babák; építõjátékok; sportlabdák; játék rádió-adóvevõ; gör-
deszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és -apátok; kis-
ágyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.
35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból törté-
nõ rendeléssel kapcsolatos szolgáltatások; fogyasztási cikkek szé-
les választékát kínáló kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai.
38 Integrált digitális környezethez való távközlési hozzáférés
biztosítása biztonságos szélessávú számítógépes hálózat formájá-
ban mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítése,
forgalmazására, átvitelére és kezelésére.
41 Szórakoztatás és nevelés olyan folytatátos vígjáték, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével, amelyek kábeltelevízión keresztül, televízió- és rá-
dióközvetítés, valamint globális számítógépes hálózat útján ke-
rülnek bemutatásra.
42 Szórakoztató és vidámparki szolgáltatások; online számító-
gépes szolgáltatások, kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai, ét-
termi szolgáltatások, étel- és italárusítás.

(210) M 04 02914 (220) 2004.07.02.
(731) TV Products Kft., Gyõr (HU)

(541) Bun & Tigh MAX
(511) 28 Sport, torna, testnevelési és játékszerek, játékok; eszközök,

berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek lazításá-
hoz, beleértve a kéz és más testrész izomerejének ellenállásával
mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafelszere-
lés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztályok-
ba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgálta-
tások összegyûjtése; különféle árukra vonatkozó számítógépes
megrendelési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefo-
non és számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemuta-
tók irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívá-
sok fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számí-
tógépes adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és
hirdetések tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és pro-
móciós szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás;
globális számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ el-
adások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(210) M 04 02938 (220) 2004.07.06.
(731) Electrimpex Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; heng-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme
bedobásával mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; televíziókészülékek és DVD/házimozi rend-
szerek.

(210) M 04 02939 (220) 2004.07.06.
(731) Electrimpex Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek, szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmoto-
rok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; nem ké-
zi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; mosógé-
pek, mosogatógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; hûtõszekré-
nyek, fagyasztószekrények.

(210) M 04 02953 (220) 2004.07.06.
(731) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
5 Rovarirtó és rovarölõ szerek, kártékony állatok irtására szol-
gáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó sze-
rek (herbicidek).

(210) M 04 02954 (220) 2004.07.06.
(731) FORSTAR 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Coskun Aydin, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03447 (220) 2004.08.12.
(731) Moneta International Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textília, szövetáruk, kelmék.
25 Ruházati cikkek.

(210) M 04 03453 (220) 2004.08.12.
(731) CABAN Kft., Nagykovácsi (HU)

(541) MALOSCHIK & PÉTER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03455 (220) 2004.08.12.
(731) SC MINIMAX ROMANIA SRL, Bukarest (RO)
(300) 001429 2004.02.24. RO
(740) dr. Lantos Judit, Sár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHERRY MUSIC
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádióadás; rádióprogramok továbbítása; rádió-
kapcsolatok; kommunikáció; televíziós közvetítés; televíziós mû-
sorszórás; kábeltelevíziós mûsorszórás; mûholdas átvitel; infor-
mációszolgáltatás távközlési ügyben; távközlési berendezések
kölcsönzése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
filmstúdiók; filmgyártás; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és tele-
vízióprogramok készítése; szinkronizálás; videofilmgyártás.

(210) M 04 03458 (220) 2004.08.12.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajt, tejtermékek.

(210) M 04 03460 (220) 2004.08.12.
(731) Benefit Pénzügyi és Gazdálkodásszervezési Bt., Rácalmás (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.

Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor.

(210) M 04 03461 (220) 2004.08.12.
(731) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 04 03462 (220) 2004.08.12.
(731) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
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tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 04 03463 (220) 2004.08.12.
(731) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 04 03464 (220) 2004.08.12.
(731) Déli Otthon Áruház Kft., Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 04 03481 (220) 2004.08.16.
(731) Radex Communications Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Alkoss új képet a világról!
(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,

videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, katon és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és
televízió-programok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, showmûsorok, showmûsorok szervezése.

(210) M 04 03483 (220) 2004.08.16.
(731) SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)

(541) WHITE PEARL
(511) 33 Borok.

(210) M 04 03484 (220) 2004.08.16.
(731) SZIGETVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Szigetcsép (HU)

(541) BLACK PEARL
(511) 33 Borok.

(210) M 04 03486 (220) 2004.09.21.
(731) Mattes Hungária Kft., Gyõr (HU)

(541) LAILA
(511) 3 Borotvaszappan; borotválkozó készítmények; cipõkrémek;

cipõviaszok; dezodorálószappanok; fertõtlenítõszappanok; fog-
krémek; izzadsággátló szappan; kozmetikai készítmények für-
dõkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; lefolyócsõ-tisztí-
tó készítmények; mosdószappanok; mosószerek, fehérítõszerek;
samponok; vegytisztító készítmények.
5 Balzsamok gyógyászati használatra; légfrissítõ készítmé-
nyek; menstruációs betétek; menstruációs tamponok; rovarirtó
szerek.
8 Borotvapengék; borotvák, elektromos vagy nem elektro-
mos; borotválkozó készletek; körömreszelõk; manikûrkészletek;
pedikûrkészletek; szakállnyírók.
21 Borotvapamacsok, borotvaecsetek; cipõfényezõ készülékek;
cipõkefék; fésûk, fogkefék, elektromos fogkefék; fogselyem; koz-
metikai eszközök; porrongyok; púderpamacsok; tisztítórongyok.

(210) M 04 03488 (220) 2004.08.16.
(731) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

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

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03030 (220) 2004.07.12.
(731) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) Érveink az áraink
(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordo-
zók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(210) M 04 03031 (220) 2004.07.12.
(731) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 7 Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9 Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordo-
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zók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

(210) M 04 03499 (220) 2004.08.16.
(731) Mango Sport System S.R.L. Socio Unico Mangone Antonio

Vincenzo, Reggio Emilia (IT)
(300) 001343656 1999.10.13. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MANGO
(511) 9 Védõsisakok munkához, sporthoz, szabdidõs és barkácsolási

célokra és azokhoz tartozó részek, alkatrészek, tartalék alkatrészek.

(210) M 04 03522 (220) 2004.08.18.
(731) Eurovegas Casino & Entertainment Park Kft.,

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

Budapest

(541) EUROVEGAS
(511) 39 Áruk szállítása, kézbesítése és tárolása; utasok kísérése és

szállítása, túrák és tengeri utak szervezése, utazásfoglalás.
41 Szórakoztatás; vidámparkok, szerencsejáték-gépekkel fel-
szerelt üzletek, kaszinók, éjszakai klubok, diszkók, zenés mula-
tók, koncerttermek, mozik, show- és zenés színházak, különféle
témákra szakosodott szórakoztatóparkok; kaszinó- és szerencse-
játék-lehetõségek biztosítása; szerencsejáték-, fogadásos- és já-
tékversenyek szervezése, beleértve a rulettet, bingót, pókert, sze-
rencsejáték-automatákat és az asztali játékokat; show-mûsorok és
elõadások szervezése; élõ bemutatók; karaoke szolgáltatások;
koncertek, show-mûsorok és színpadi produkciók bemutatása;
egészségklubok szolgáltatásai; sportesemények szervezése és be-
mutatása; sportlehetõségek nyújtása.
43 Éttermi, büfé, kávézó, bár, motel és szállodai szolgáltatá-
sok; szállásfoglalás; vendéglátás.
44 Szépségszalonok, szépségápolási szolgáltatások, kozmeti-
kusi szolgáltatások, fodrászszalonok; fürdõk, gyógyfürdõk,
masszázs; egészségápolás, fogászat.

(210) M 04 03523 (220) 2004.08.18.
(731) Radics Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.

(210) M 04 03527 (220) 2004.08.18.
(731) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 04 03528 (220) 2004.08.18.
(731) Casino Szentendre Szerencsejáték Szervezõ Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatás.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 03044 (220) 2004.07.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Matáv Telecom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (amennyi-
ben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzíté-
sére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-
lékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ ké-
szülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(210) M 04 03045 (220) 2004.07.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Magyar Telekom
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és -felszerelések (ameng-
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zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automa-
ta elosztóberendezések és -szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyom-
tatott termékek, valamint a megfelelõ elektronikus média (bele-
értve CD-ROM és CD-I) kiadása.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és informá-
ció gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és szá-
mítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és terve-
zési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcso-
latosan.

(210) M 04 03553 (220) 2004.08.23.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûa
nyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 04 03588 (220) 2004.08.25.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 04 03589 (220) 2004.08.25.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(210) M 04 03632 (220) 2004.08.27.
(731) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,535 2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-
rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép-perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ mun-
kagépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógép firmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; video grafika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; szá-
mítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógép-kezelési
rendszerek; számítógép-kezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félveze-
tõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-
roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorok-
kal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektro-
mechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és be-
épített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, -visszaadáshoz és -átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és ki-
csomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes terüle-
ten tanácsadói szolgáltatás.

(210) M 04 03633 (220) 2004.08.27.
(731) Freescale Semiconductor, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Austin, Texas (US)
(300) 78/376,532 2004.03.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Félvezetõk; félvezetõ processzorok; félvezetõ csipek; integ-
rált áramkörök; integrált áramköri csipek; áramköri kártya; mik-
roszámítógépek; mikrovezérlõ; mikroszámítógépek és számító-
gép perifériák; memóriák és félvezetõ anyagok; félvezetõ munka-
gépekhez és szerszámokhoz; félvezetõk világításhoz, fûtéshez,
gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz és szellõzõbe-
rendezéshez; félvezetõk órákhoz és idõmérõ készülékekhez, mû-
szerekhez; félvezetõk hangszerekhez; félvezetõk játékokhoz, já-
tékszerekhez; adatátalakító áramkör; számítógép firmware, elekt-
ronikus, elektromos, elektromechanikai berendezés számítógé-
pekhez; videorendszerek; felvételhez, rögzítéshez szükséges ké-
szülékek, berendezések; hang-, kép- és adatátalakítás és repro-
dukció; képáramköri kártya; hangáramköri kártya, audio-video
áramköri kártya; video grafika gyorsító (VGA); multimédiás
gyorsító; videofeldolgozó; számítógépes programok; adattömörí-
téshez és kicsomagoláshoz használatos számítógép és adatalgorit-
musra vonatkozó oktatási anyag; tesztelési és kalibrálókészülék;
alkatrészek és szerelvények fenti termékekhez; berendezés integ-
rált áramkörök és félvezetõ memóriák teszteléséhez és programo-
zásához; számítógépes szoftverek, nevezetesen integráló és
összekapcsolhatósági szoftveralkalmazás, számítógépes segéd-
program, számítógépes program hálózati menedzsmenthez; szá-
mítógépes szoftver globális számítógépes hálózatba lépéshez és
összekapcsolt számítógépes hálózathoz; számítógépkezelési
rendszerek; számítógépkezelési rendszer szoftver; számítógép-
kezelõ program; harmadik személy szoftveralkalmazását könnyí-
tõ számítógépes szoftvereszközök.
42 Technológiaengedélyezés; szabadalom, védjegy, szerzõi
jog, kereskedelmi titok és/vagy félvezetõ gyártására és felhaszná-
lására vonatkozó know-how; félvezetõk engedélyezése; félveze-
tõk és félvezetõk gyártására vonatkozó engedélyezés; félvezetõ
termékekkel, integrált áramkörökkel, áramköri kártyákkal, mik-
roszámítógépekkel, mikroszabályozókkal, mikroprocesszorok-
kal és számítógépes perifériákkal, memóriákkal és félvezetõ
anyagokkal, adatátalakítási áramkörrel, számítógépes firmwarrel,
számítógéphez használatos elektromos, elektronikus és elektro-
mechanikai mûszerrel, képáramköri kártyákkal összefüggõ és be-
épített technológia; videorendszerek, számítógépes programok,
hang-, kép- és adatfelvételhez, visszaadáshoz és átalakításhoz
használatos készülékek és berendezések; adattömörítéshez és ki-
csomagoláshoz használatos adatalgoritmusra és számítógépekre
vonatkozó oktatási anyag; telekommunikációs rendszerek és
egyedi tervezésû számítógépek; szoftvertervezõi technológiával
összefüggõ, valamint telekommunikációs és számítógépes te-
rületen tanácsadói szolgáltatás.

(210) M 04 03635 (220) 2004.08.27.
(731) KENT Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

Gebze/Kocaeli (TR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászsütemények édességek és cukorkák, így csokoládé,
csokoládészeletek, csokoládé felhasználásával készült termékek,
kakaós szeletek, kakaó, kakaópor, kakaó felhasználásával készült
termékek, fagyasztott cukrászsütemények, jégkrémek, fagylal-
tok, ízesített jég, kekszek, csokoládéval bevont kekszek, tészták
és tésztakészítmények, sós kekszek, sütemények, nápolyik, cu-
kormáz, ételízesítõk, mogyorókrém; cukrozott cukrászsütemé-
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nyek, édességek, cukorkák, cukorból készült bonbonok, korong
alakú cukorkák (drops), toffee cukorkák, kandírozott gyümöl-
csök, karamellák, csokoládékrém, pralinék, halva (mézes, szezá-
mos édesség), szultánkenyér (porcukorral bevont zselékocka),
rágógumi, fújható rágógumi, rágócukorkák, gumicukorkák, dra-
zsék, cukorral vagy kakaóval bevont drazsék és mentás édessé-
gek.

(210) M 04 03636 (220) 2004.08.27.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BISOSTAD
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények orvosi célokra, diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, csecsemõtáplálék; tapaszok, sebkötözõ anyagok, fogtö-
mõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó készít-
mények; fungicid, herbicid szerek.

(210) M 04 03653 (220) 2004.08.31.
(731) Osvay András, Szentendre (HU)

(541) Hainan Airlines
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 04 03659 (220) 2004.08.31.
(731) EMORY Bt., Kecskemét (HU)

(541) LÓTI-FUTI
(511) 39 Szállítás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 04 03660 (220) 2004.08.31.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TROPICA
(511) 29 Zselék.

30 Kekszek, rágógumik.

(210) M 04 03661 (220) 2004.08.31.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALP
(511) 29 Zselék, zselés áruk.

30 Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi,
karamella, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk, kekszek, os-
tyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor.

(210) M 04 03663 (220) 2004.08.31.
(731) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINERVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen hormonális

készítmények.

(210) M 04 03664 (220) 2004.08.31.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek.

(210) M 04 03665 (220) 2004.08.31.
(731) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Bangkok (TH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények kapszulaformában, melyek
crataegus, melissa és ginkgo billoba kivonatot tartalmaznak fok-
hagymaolajban; vérkeringést fokozó, valamint végtaghidegség,
szélütés, rossz memória, szédülés, krónikus fáradtság, zsibbadt
végtagok és vállak, fejfájás, erõtlenség, koncentrációkészség hiá-
nyának kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
29 Élelmiszer-készítmények kapszulaformában, melyek crata-
egus, melissa és gingko billoba kivonatot tartalmaznak fokhagy-
maolajban.

(210) M 04 03762 (220) 2004.09.08.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03066 (220) 2004.07.13.
(731) Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)

(541) „DETOX” italcsalád
(511) 32 Szénsavas és szénsavmentes, egyéb alkoholmentes italok,

gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(210) M 04 03767 (220) 2004.09.08.
(731) SAIGON Bt., Budapest (HU)

(541) SAGO
(511) 25 Ruházat.

(210) M 04 03794 (220) 2004.09.10.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon Mobilalközpont
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 04 03799 (220) 2004.09.10.
(731) Filament Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03801 (220) 2004.09.10.
(731) EDITIONS LARIVIERE (joint stock company), Clichy (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; játékszoftver; videokazetták és vi-
deoszalagok.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; pa-
píripari ragasztóanyagok; papír vagy mûanyag csomagolásra (bo-
rítékok, zacskók); anyagok mûvészek részére; ecsetek.
18 Zsebtárcák; erszények, nem nemesfémbõl; kézitáskák, háti-
zsákok, kerekes bevásárlótáskák, iskolatáskák; csomagolásra
szolgáló táskák (borítékok, zacskók) bõrbõl.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok és játékszerek.
38 Kommunikáció számítógép-terminálok vagy száloptikai
hálózatok révén; számítógépes világhálóhoz való hozzáférés el-
lenõrzése; rádió- vagy televízióközvetítés; elektronikus posta.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvek kiadása, kölcsönkönyvtárak; filmek és
videofilmek készítése; versenyek szervezése (nevelés vagy szóra-
koztatás); eszmecserék, konferenciák vagy kongresszusok rende-
zése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; számítógépes játékokkal kapcsolatos szolgáltatások;
elektronikus kiadás; számítógépes kiadványszerkesztés.

(210) M 04 03803 (220) 2004.09.10.
(731) Dana Computer Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(210) M 04 03068 (220) 2004.07.13.
(731) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft m.b.H.,

Raaba (AT)
(300) AM 163/2004 2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AQS
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (ame-

lyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétko-
sarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozó elemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbetonvasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbetonvasaláshoz,
programok elõállítása vasbetonfeldolgozáshoz.

(210) M 04 03069 (220) 2004.07.13.
(731) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft m.b.H.,

Raaba (AT)
(300) AM 164/2004 2004.01.13. AT
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CQS
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fémbõl lévõ áruk (ame-

lyek nem tartoznak más osztályba); fémbõl lévõ építõanyagok;
fémhuzalok, huzalokból és/vagy szalagokból álló fémrácsozatok;
fémrácsozatokból álló termékek (amelyek nem tartoznak más
osztályba); betéthálók, betonacélok, bordás betonacélok, betétko-
sarak, rácsos tartók, vasalástávtartók, vasalási elemek és vasalási
csatlakozóelemek, mindezek fémbõl.
37 Vasbetonvasalások fejlesztése és tervezése.
42 Ipari kutatás, programok elõállítása vasbetonvasaláshoz,
programok elõállítása vasbetonfeldolgozáshoz.
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(210) M 05 03331 (220) 2005.10.14.
(731) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) klikkbank
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 04 04406 (220) 2004.11.03.
(731) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A fukar mindenit!
(511) 7 Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, háztartási szárí-

tógépek, takarítógépek háztartási használatra, porszívók, háztar-
tási célra szolgáló portalanító berendezések, szõnyegtisztító gé-
pek és készülékek, szûrõk, háztartási robotgépek, mixerek, keve-
rõgépek, habverõk, aprítógépek (háztartási használatra), betétek
szûrõgépekhez, hámozógépek, szeletelõgépek, darálók, gyü-
mölcsprések, zöldségreszelõ gépek, elektromos kések és késéle-
zõk, konyhai elektromos kisgépek, varrógépek, vízmelegítõk,
elektromos nyíróollók, részek és tartozékok az összes fenti áruk-
hoz.
8 Borotvapengék, -tokok, borotvák (elektromos vagy nem
elektromos), borotválkozó készletek, diótörÕk, hajnyíró gépek,
hajsütõvasak, ollók, nem elektromos vágó-, szeletelõ- és hámozó-
eszközök, evõeszközök, részek és tartozékok az összes fenti
áruhoz.
9 Fényképezõgépek és -tokok, fotómásolatok szárítására és
tükörfényezésére szolgáló készülékek, gyûjtõlencsék, optikai
adathordozók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök,
számítógépek, számítógép billentyûzetek, -memóriák, számító-
gépes játékprogramok, számítógépprogramok, olvasóegységek,
monitorok, nyomtatók (számítógépekhez), nootbook, noteboo-
kok, mikroprocesszorok, memóriakártyák, lemezmeghajtók,
mágneslemezek, kompakt (CD) lejátszók, CD-ROM lemezek,
csatlakozók, kompakt lemezek, floppy lemezek, proceesszorok,
rádiókészülékek, egér, egér-alátétek, szoftverek, rádiótelefon ké-
szülékek, rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektro-
mos eszközök, sétáló magnók, elektromos akkumulátorok, akku-
mulátortöltõk, telefonkészülékek, hordozható telefonkészülékek,
telefonüzenetrögzítõk, telefonhallgatók, -huzalok, -készülékek,
fax-berendezések, fénymásológépek, diktafonok, diavetítõk,
filmkamerák, objektívek, lencsék, nagyítók, hangátviteli és hang-
felvevõ készülékek, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hang-
szórók, elektromos jelzõcsengõk, kazetta lejátszók, -zsinórok, te-
levíziók, elektromos vasalók, vetítõgépek, szórakoztató készülé-
kek, amelyek csak televíziós vevõkészülékekkel használhatók,
távirányító készülékek, elektromos vezetékek, videokazetták,
-magnók, -szalagok, zsebkalkulátorok, zseblámpaelemek, mik-
rószkópok, modemek, mérõkészülékek, mikrofonok, mérlegek,
elektromos konverterek, antennák, részek és tartozékok az összes
fenti áruhoz.
11 Elektromos cumisüveg-melegítõk, elektromos ventilátorok
személyes használatra, fagyasztók, fénycsövek, elektromos fûtõ-
készülékek, hajsütõk, hajszárítók, háztartási hûtõkészülékek és
berendezések, hûtõszekrények, elektromos kávéfõzõ gépek,
elektromos kávéfõzõk, zseblámpák, klímaberendezések, konyhai
tûzhelyek, lábmelegítõk, lámpák, légkondicionáló berendezések,
merûlõforralók, mikrohullámú sütõk, elektromos olajsütõk, zsû-
rõk, tûzhelyek, ventilátorok, vetítõlámpák, villany fõzõlapok,
villanykörték, vízmelegítõk, ágymelegítõk, kenyérpirítók, vízfor-
ralók.
16 Könyvek, nyomdaipari termékek, használati kézikönyvek.
35 Reklámozás, rádiós, televíziós és egyéb módon történõ rek-
lámozás, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, adatgyûjtés
kereskedelmi ügyletekrõl, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, kö-
zönségszolgálat, kiskereskedelmi szolgáltatások.

(210) M 05 00875 (220) 2005.03.07.
(731) Ekker János, Budapest (HU); Gál Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Béla ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Szépségverseny rendezése.

(210) M 05 03479 (220) 2005.10.27.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(210) M 05 03480 (220) 2005.10.27.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

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

(210) M 05 03483 (220) 2005.10.27.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) ERCALUTAMID
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 05 03484 (220) 2005.10.27.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) CONTRAPROST
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 05 03716 (220) 2005.11.21.
(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

(541) ARIFREN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 05 03661 (220) 2005.11.14.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(541) TERBIDERM
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 05 03260 (220) 2005.10.11.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 05 03646 (220) 2005.11.11.

(731) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

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

kek, gyógyszerkülönlegességek, tapaszok, sebkötözõ anyagok,
diagnosztikai készítmények, vegyi termékek gyógyászati célra,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

A rovat 316 db közlést tartalmaz.
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