
(210) M 05 00231 (220) 2005.01.18.
(731) Fáy Jenõ, Diósd (HU); Szûcs Károly, Budapest (HU)
(740) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, Budapest

(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; (ezen belül különösen: fém fûtési csövek, szerelvé-
nyek, berendezések és tartozékok).

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; (ezen belül különösen:
nem fém fûtési csövek, szerelvények, berendezések és tartozé-
kok).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; (ezen belül kü-
lönösen: központi fûtés, padlófûtés, falfûtésszerelés, kivitelezés).

(210) M 05 00233 (220) 2005.01.18.
(731) Kobela és Társa Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vincze Gyula ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(210) M 05 01904 (220) 2005.06.01.
(731) MASPEX SPÓLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(210) M 05 01906 (220) 2005.06.01.
(731) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Természetes akár a gondoskodás
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok;
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir s ezek ízesített változatai.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksüte-
mények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz, só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ; sütõ- és ke-
lesztõporok.
43 Vendéglátás, gasztronómiai rendezvények.

(210) M 05 01908 (220) 2005.06.01.
(731) Monopoly International Ingatlanközvetítõ, Ingatlanforgalmazó

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyle-
tek.

(210) M 05 01911 (220) 2005.06.01.
(731) PÓDIUM ITALIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kudlimann Jolán, Budapest

(541) TROPEA
(511) 25 Harisnyanadrág.

(210) M 05 01927 (220) 2005.06.02.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) SYRALY
(511) 5 Rovarirtó szerek, féregirtó készítmények; fungicidek, herbi-

cidek és inszekticidek.

(210) M 04 04195 (220) 2004.10.14.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(541) DonauBrau Duna Sör
(511) 32 Sör.
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(210) M 04 04196 (220) 2004.10.14.
(731) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(546)

(511) 32 Sör.

(210) M 05 00261 (220) 2005.01.19.
(731) Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug branch, Zug (CH)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Szélvédõk, ablakok, naptetõk, tükörüvegek, mindegyik jár-
mûvekhez.
21 Üveg jármûablakokhoz; feldolgozott és félig feldolgozott
üveg (kivéve az épületüveget); üvegáru; üveg jármûlámpákhoz;
üvegszálak lemezek (nem textil), tömbök és rudak alakjában,
gyártáshoz történõ felhasználásra; a 21. osztályba tartozó nem
elektromos eszközök és anyagok tisztítási célokra.
37 Szélvédõk, üveg- és üvegezõtermékek, ablakok, karosszé-
riaüveg, riasztók, hangrendszerek, jármûalkatrészek és -szerelvé-
nyek beszerelése; jármûvek üvegbõl készült részeinek karbantar-
tása és javítása; a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tanács-
adás és konzultációs szolgáltatások.

(210) M 05 00276 (220) 2005.01.20.
(731) Smile Nyelviskola Oktató és Tanácsadó Bt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(210) M 05 00445 (220) 2005.01.31.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) PRELACTINA TOPDRESS
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(210) M 05 00446 (220) 2005.01.31.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) DELEGATE
(511) 5 Féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek) és rovarirtó szerek.

(210) M 05 00447 (220) 2005.02.01.
(731) Civil Biztonsági Szolgálat Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Janza Frigyesné ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 00453 (220) 2005.02.01.
(731) Eurodoc 2000 Kft., Budapest (HU)

(541) EUROTÁR
(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 05 00455 (220) 2005.02.01.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) Õri János, CHINOIN Rt., Budapest

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

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

(210) M 05 00486 (220) 2005.02.04.
(731) Közlekedéstudományi Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú bemuta-
tók; kiállítások szervezése, oktatás; oktatási tárgyú információk,
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása, szövegek kiadása.

(210) M 05 00569 (220) 2005.02.10.
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, hírközlési átviteli kábelek; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mág-
neses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); digitális in-
formációk gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
36 Pénzügyi ügyletek lebonyolítása, nevezetesen; közüzemi
díjak elektronikus átutalása.
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38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen; információs szol-
gáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése, elektronikus levelezés, elektronikus
adatátvitel.

(210) M 05 00402 (220) 2005.01.28.
(731) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.

(210) M 05 00414 (220) 2005.01.28.
(731) MOTOR TRADER Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.
35 Reklámozás.

(210) M 05 00574 (220) 2005.02.10.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Túróval készült termékek.
30 Túróval készült termékek.

(210) M 05 00272 (220) 2005.01.20.
(731) DUNA-HELENE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00279 (220) 2005.01.20.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FruitCafé
(511) 5 Italok gyógyászati célokra.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, különösen
kávéfõzõ (elektromos).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, különösen kávéfõzõk (nem elektromos), kávéskannák, nem
nemesfémbõl (nem elektromos), kávészûrõk (nem elektromos).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00280 (220) 2005.01.20.
(731) Vinarium Hungaricum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Tállyai Pincemustra
(511) 41 Kulturális rendezvények, borfesztiválok szervezése, szóra-

koztatás.

(210) M 05 00273 (220) 2005.01.20.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,

Budapest (HU)

(554)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 05 00484 (220) 2005.02.04.
(731) Ferihegy Repülõgép Emlékpark Kulturális Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Csaba ügyvéd, Esztári 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00487 (220) 2005.02.04.
(731) C.E.B.C. Rendezvényszervezõ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) C.E.B.C. Vezérigazgató Találkozó
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

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

(210) M 04 04815 (220) 2004.12.01.
(731) dr. Krepsz Edina, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 1st Feeling
(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 04817 (220) 2004.12.01.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Füles a rejtvényfejtõk lapja
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 04 04824 (220) 2004.12.01.
(731) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(210) M 04 04825 (220) 2004.12.01.
(731) TORREFAZIONE IONIA S.p.A., Giarre (CT) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Kávégépek.

(210) M 04 04822 (220) 2004.12.01.
(731) Böszörményi István Péter, Miskolc (HU);

Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) Mázli a mobilutri, a lehetõség magas iskolája
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezeté-

kes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szol-
gáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek, különösen játékkaszinó-szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, online játékok szolgáltatása, sorsjáték lebonyolí-
tása, szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatási
tárgyú információk, vetélkedõk nyújtása és lebonyolítása.

(210) M 04 04823 (220) 2004.12.01.
(731) Progen Mérnöki Fejlesztõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és
fájloknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; szá-
mítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése;
számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek ter-
vezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; szá-
mítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok köl-
csönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntar-
tása.

(210) M 04 04821 (220) 2004.12.01.
(731) Böszörményi István Péter, Miskolc (HU);

Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
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(541) MOBILUTRI
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezeté-

kes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szol-
gáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek, különösen játékkaszinó-szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, játéktermi szolgáltatások, online játékok szolgál-
tatása, sorsjáték lebonyolítása, szerencsejátékok szervezése és le-
bonyolítása, szórakoztatási tárgyú információk, vetélkedõk nyúj-
tása és lebonyolítása.

(210) M 04 04846 (220) 2004.12.03.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CESTERA
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(210) M 04 04479 (220) 2004.11.08.
(731) Victor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Oktatási anyagok és eszközök (a készülékek kivételével),
különösen természettudományi és környezetvédelmi vizsgálatok-
hoz.

(210) M 04 04910 (220) 2004.12.09.
(731) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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 mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 04 04921 (220) 2004.12.09.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság,

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

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

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

(210) M 04 04865 (220) 2004.12.06.
(731) Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 04 05046 (220) 2004.12.20.
(731) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 04 04857 (220) 2004.12.06.
(731) Birinyi György, Budakalász (HU)

(541) A JÓ BOR OLYAN MINT AZ IGAZ
BARÁT. MINDKETTÕT NAGY BECSBEN
TARTJA AZ EMBER

(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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 04 05024 (220) 2004.12.17.
(731) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(554)

(511) 30 Sütemények, linzerek, keksz- és ostyafélék; cukor, csokolá-
dé.

(210) M 04 04969 (220) 2004.12.14.
(731) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft., Bóly (HU)

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

csövek; bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek;
emlékmûvek.

(210) M 04 04970 (220) 2004.12.14.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ARANYCSIRKE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 05101 (220) 2004.12.23.
(731) Zwack Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) The Haute Couture Liqueur
(511) 33 Likõrök.

(210) M 04 04975 (220) 2004.12.14.
(731) Koller Mariann, Biatorbágy (HU)
(740) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, 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 05039 (220) 2004.12.20.
(731) Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Rádió, CB (polgári hullámsávú) rádiók, hordozható rádiók,
tengerészeti rádiók, radar/lézerdetektorok, globális helyzetmeg-
határozó rendszerek, mindenfajta mûholdas navigációs rendszer.
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(210) M 04 05040 (220) 2004.12.20.
(731) I.T.C. Kft., Mórahalom (HU)

(541) CORRECT
(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok

(rögzített).
35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
számítógépes nyilvántartások kezelése.
42 Számítógépprogramok kidolgozása.

(210) M 04 04953 (220) 2004.12.13.
(731) Nagyuri Bp. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bel-
sõépítészet, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés,
felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, gépjármûvek mûszaki
vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting-
szolgáltatások weboldalakhoz, ipari formatervezés, iparjogvédel-
mi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás, jogi
szolgáltatások, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesz-
tés (mások részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mé-
résügy), minõség-ellenõrzés, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, stíldíszítés
(ipari formatervezés), szakvélemények adása (mérnöki munkák-
kal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak
az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép-
programok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számító-
gépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése,
számítógépes redszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos
tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprog-
ramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számí-
tógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tu-
lajdon licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti kuta-
tás, textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, weboldalak
alkotása és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés, építé-
szet, építészeti konzultáció.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése, biztonsági zárak kinyitása, detektív-
ügynökségek, eltûnt személyek felkutatása, szaktanácsadás biz-
tonsági kérdésekben.

(210) M 04 04954 (220) 2005.02.04.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenységek számítógépes hálózaton.
40 Nyomdai szolgáltatások.
41 Lapkiadói tevékenység; elektronikus könyvek, folyóiratok
online kiadása.

(210) M 04 05032 (220) 2004.12.20.
(731) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 04 05037 (220) 2004.12.20.
(731) Napfivér Holdnõvér ’2004 Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, különösen kávéházak, to-
vábbá éttermek, büfék, étkezdék, bárok, bisztrók, salátabárok, sö-
rözõk, borozók, teaházak, cukrászdák; ételkészítési szolgáltatá-
sok; bankettszervezési szolgáltatások; étel- és italelviteli és -ellá-
tási szolgáltatások.

(210) M 04 05038 (220) 2004.12.20.
(731) Dudás József, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató berendezések.
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(210) M 04 05051 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ementáli típusú sajt.

(210) M 04 05052 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MOUNTAIN
(511) 29 Ementáli típusú sajt.

(210) M 04 05050 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) COUNTRY LIFE
(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(210) M 04 05053 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOODLIFE
(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(210) M 04 05054 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(210) M 04 05055 (220) 2004.12.20.
(731) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett sajt.

(210) M 04 05056 (220) 2004.12.20.
(731) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SYMONY
(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 04 05115 (220) 2004.12.27.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LeasedLink
(511) 38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és

bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára; adatbá-
zis-szolgáltatások, nevezetesen hírek gyûjtése és szolgáltatása.

(210) M 05 00506 (220) 2005.02.07.
(731) Érci Optika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Pál ügyvéd, Budapest

(541) „El nino”
(511) 9 Szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüveglencse

üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek.

(210) M 04 04323 (220) 2004.10.25.
(731) EGO INVEST Ingatlanfejlesztési és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DISCOVERY MAGAZIN
(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 05 00651 (220) 2005.02.18.
(731) dr. Salamon Attila, Mosonmagyaróvár (HU);

dr. Pintér Márta, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) RHINODENT
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 05 01438 (220) 2005.04.21.
(731) SzemTanú Bt., Budapest (HU)

(541) SzemTanúTV
(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, online

elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játé-
kok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és televízió-
programok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatá-
sok, show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás,
zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, élõ elõadások bemu-
tatása, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elõadómûvészek szolgáltatásai, filmgyártás, fotóripor-
tok készítése, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 05 01017 (220) 2005.03.18.
(731) DERMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Kozmetika, szépségápolás.

(210) M 05 01020 (220) 2005.03.18.
(731) Deák Lajos, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 01024 (220) 2005.03.18.
(731) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(210) M 05 01436 (220) 2005.04.21.
(731) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 01437 (220) 2005.04.21.
(731) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) R-TIME & SPACE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

(210) M 05 00646 (220) 2005.02.18.
(731) TELETÁL Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 05 00647 (220) 2005.02.18.
(731) Pannon Food Catering Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 05 01025 (220) 2005.03.18.
(731) Mónosné Siliga Éva, Siófok (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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00684 (220) 2005.02.22.
(731) BUDALAKK Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NOVAPRIMER
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, hígítóanyagok festékekhez és

lakkokhoz, színezékek, színezõ anyagok.

(210) M 05 00656 (220) 2005.02.18.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) MTG
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 00685 (220) 2005.02.22.
(731) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) Népszabadság Könyvklub
(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.

(210) M 05 00686 (220) 2005.02.22.
(731) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)

(541) Népszava Könyvklub
(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.

(210) M 05 00606 (220) 2005.02.14.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási

Központja, Pécs (HU)

(541) InnoPont
(511) 42 Kutatás-fejlesztés.

(210) M 05 00609 (220) 2005.02.14.
(731) AESTHETICA INTERNATIONAL PMC Egészségügyi

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Józsi István ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00607 (220) 2005.02.14.
(731) GILANTRADING Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) ROPP CORN
(511) 30 Pörkölt kukorica különféle ízesítéssel.

(210) M 05 00608 (220) 2005.02.14.
(731) GILANTRADING Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) ROPOX
(511) 30 Pörkölt, sós mogyoró.
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(210) M 05 01439 (220) 2005.04.21.
(731) VITAMINKOSÁR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 05 01446 (220) 2005.04.21.
(731) Parmalat Hungaria Rt. F.a., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tejszín (tejtermék), tej, tejes italok (fõként te-
jet tartalmazó), tejtermékek.

(210) M 05 00584 (220) 2005.02.11.
(731) MIKROLAB TRADING Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) COMPED
(511) 8 Kompakt pedál.

(210) M 05 00657 (220) 2005.02.18.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) DIAREX
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek.

(210) M 05 00658 (220) 2005.02.18.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BEPLITUDE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(210) M 05 00659 (220) 2005.02.18.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) IXEMPRYA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(210) M 05 00660 (220) 2005.02.18.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) IXEMPRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(210) M 04 04508 (220) 2004.11.10.
(731) Erfurt & Sohn KG, Wuppertal (Beyenburg) (DE)
(300) 004035069 2004.09.21. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EUGRANA
(511) 27 Tapéták, különösen fûrészporos tapéták.

(210) M 05 01169 (220) 2005.03.30.
(731) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01170 (220) 2005.03.30.
(731) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01172 (220) 2005.03.30.
(731) E-COUPON Elektronikus Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Novák Tamás, Novák és társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 04 04555 (220) 2004.11.12.
(731) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Almacht Katalin, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

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

(210) M 04 04612 (220) 2004.11.16.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

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

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(210) M 04 04645 (220) 2004.11.18.
(731) SHIRAZ Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 04 04643 (220) 2004.11.18.
(731) LEKKERLAND Europa Holding GmbH., Frechen (DE)
(300) 304 58 559 2004.10.13. DE
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskocsonyák, húskonzervek, sózott
(pácolt) húsáruk, kolbászok; hal (nem élõ), sózott haláruk, halfi-
lék, halból készített ételek, halkonzervek; baromfi- és vadhús; fõ-
zött, szárított, tartósított és mélyhûtött gyümölcsök és zöldségek,
gyümölcssaláták; csemegeuborka; étkezési zselék, dzsemek, lek-
várok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek, amelyeknek fõ alkotó-
része a tej; vaj; joghurt; sajtok; tejszín; margarin; (zsíros) vaj-
krém/szendvicskrém; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukorkészítmények, rizs, tápióka,
szágó, kávépótló szerek; étkezési lisztek, gabonakészítmények
(kivéve takarmány), gabonapehely, müzli, kenyér, sütemények,
cukrászsütemények, kekszek, péksütemények, kétszersültek,
szendvicsek; fagylalt/jégkrém; méz, melaszszirup, élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár, ecet; mártások; fûszerek és étkezési fûszerké-
szítmények.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, dió.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, pezsgõ,
habzóbor.
35 Reklámozás, marketing, piackutatás; kereskedelmi ügyle-
tek, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; kereskedelmi ad-
minisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi szolgáltatások, különösen
pénzügyi kifizetések megvalósítása, engedélyezési szolgáltatá-
sok (faktorálási szolgáltatások), pénzügyi know-how közvetítése
(franchising), vásárlói kártyák kibocsátása úgy is, mint fizetési
eszközök.
38 Távközlés; internetes tartalomszolgáltatás; multimédiás
marketing, eladási és terjesztési technikák közvetítése és egyéni
kivitelezése, különösen teleshopping-szolgáltatás.

39 Szállítás; szállítmányozási szolgáltatások; áruk raktározása;
áruk csomagolása; szemét és újrafelhasználható anyagok fuvaro-
zása és raktározása.
40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrafeldolgozá-
sa/hasznosítása.
41 Nevelés; továbbképzés; konferenciák szervezése és bonyo-
lítása.
42 Tanácsadás internetes oldalak és home page-ek kialakításá-
nál; minõség-ellenõrzés; jogi és technikai know-how közvetítése
(franchising); engedélyadás; iparjogvédelmi engedélyekhez kap-
csolt szolgáltatás.

(210) M 05 00655 (220) 2005.02.18.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 00611 (220) 2005.02.14.
(731) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu

GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelõsségû
Társaság), Moscow (RU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes
italok; gyümölcslevek és gyümölcsdzsúszok; szirupok és más ké-
szítmények italok készítésére.
33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), beleértve vodkát.
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(210) M 05 00612 (220) 2005.02.14.
(731) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu

GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelõsségû
Társaság), Moscow (RU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(541) GREEN MARK
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes

italok; gyümölcslevek és gyümölcsdzsúszok; szirupok és más ké-
szítmények italok készítésére.
33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), beleértve vodkát.

(210) M 05 01447 (220) 2005.04.21.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek
nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok,
krémek, krémdesszertek, tejszín, vaj, kenhetõ sajtok, sajtok, érett
sajtok, penészes érett sajtok, érleletlen friss sajtok és sajtok lében,
túró, folyékony vagy krém állagú friss sajtok, fõleg tejbõl vagy
tejtermékbõl készült natúr vagy ízesített italok, fõleg tejbõl ké-
szült tejes italok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített
erjesztett tejes termékek; rizspuding, tejberizs.

(210) M 05 00700 (220) 2005.02.22.
(731) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00701 (220) 2005.02.22.
(731) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00703 (220) 2005.02.22.
(731) Bátori Gábor, Budapest (HU)

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

lyokba, ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 00712 (220) 2005.02.23.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, játékkártyák,
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási, oktatási és kiállítási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00713 (220) 2005.02.23.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, játékkártyák,
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00691 (220) 2005.02.22.
(731) Radex Communications Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése.

(210) M 05 00719 (220) 2005.02.23.
(731) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZIRCONAL
(511) 3 Dezodorok személyi használatra.

(210) M 05 00722 (220) 2005.02.23.
(731) COLAS S.A., Boulogne-Billancourt (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAFLEX
(511) 19 Nem fém építõanyagok útépítéshez, elsõsorban speciális út-

burkolatok.

(210) M 04 04490 (220) 2004.11.10.
(731) Kunság-Szesz Rt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes ital.

(210) M 05 00716 (220) 2005.02.23.
(731) Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) TYLOWERFFT LA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, tilozin-antibiotikumok.

(210) M 05 01558 (220) 2005.05.03.
(731) LINGE (HUNGARY) Nemzetközi Kreskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01559 (220) 2005.05.03.
(731) EGZO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámfelületek (cserélhetõ) kihelyezése különbözõ nyil-
vános kereskedelmi egységek bejárati ajtajára és a felületek bér-
beadása hirdetõ cégeknek.

(210) M 05 01565 (220) 2005.05.03.
(731) IT-TRANS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektro-
mos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és beren-
dezések; hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

(210) M 04 04543 (220) 2004.11.12.
(731) QAWA Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávépótló szerek, tejes-
kávé, kávé tejszínnel, kávétejszín, kávé tejszínhabbal, kávébab
(pörkölt), ízesítõanyaggal bevont kávébab, õrölt kávé, azonnal ol-
dódó kávé, frappé, koffeinmentes kávé, pótkávé, jegeskávé; cuk-
rászati készítmények; ideértve kávéval készült süteményeket,
cukrászsüteményeket, péksüteményeket, aprósüteményeket, tea-
süteményeket, palacsintákat, bonbonokat, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, kekszek, kétszersültek, szendvicsek, lepények (gyü-
mölcsös), marcipán, pralinék, pudingok, rizsbõl készült sütemé-
nyek, tejsodó, kávéval készült bonbonok, tea, jeges tea, tea alapú
italok, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termé-
kek, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej, fagylaltok,
jégkrémek.

(210) M 04 04542 (220) 2004.11.12.
(731) QAWA Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávépótló szerek, tejes-
kávé, kávé tejszínnel, kávétejszín, kávé tejszínhabbal, kávébab
(pörkölt), ízesítõanyaggal bevont kávébab, õrölt kávé, azonnal ol-
dódó kávé, frappé, koffeinmentes kávé, pótkávé, jegeskávé; cuk-
rászati készítmények; ideértve kávéval készült süteményeket,
cukrászsüteményeket, péksüteményeket, aprósüteményeket, tea-
süteményeket, palacsintákat, bonbonokat, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, kekszek, kétszersültek, szendvicsek, lepények (gyü-
mölcsös), marcipán, pralinék, pudingok, rizsbõl készült sütemé-
nyek, tejsodó, kávéval készült bonbonok, tea, jeges tea, tea alapú
italok, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termé-
kek, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej, fagylaltok,
jégkrémek.

(210) M 04 04559 (220) 2004.11.12.
(731) ITPH KFt., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzé-
se; számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek tervezése.

(210) M 05 01561 (220) 2005.05.03.
(731) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NANOVENT
(511) 5 Diagnosztikai készítmények, izotóptartalmú készítmények

orvosi célra, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 05 00437 (220) 2005.01.31.
(731) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 05 00315 (220) 2005.01.24.
(731) Stiebel & Szabó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lehoczki Gabriella, Dr. Lehoczki Gabriella Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyümölcs- és gyógynövénytartalmú táplálékkiegészítõ.

(210) M 05 00318 (220) 2005.01.24.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott rizs enyhén sózott.

(210) M 05 00319 (220) 2005.01.24.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott búza enyhén sózott.

(210) M 05 00320 (220) 2005.01.24.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott búza natúr.

(210) M 05 00101 (220) 2005.01.11.
(731) „HODA” Befektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, Tata (HU)
(740) dr. Kaszás György ügyvéd, Tatabánya

(546)

(511) 17 Gumi óvszer.
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(210) M 05 01569 (220) 2005.05.03.
(731) Li Li, Budapest (HU)

(541) LILIANNE
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(210) M 05 01570 (220) 2005.05.03.
(731) Li Li, Budapest (HU)

(541) CLAUDEL
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(210) M 05 01571 (220) 2005.05.03.
(731) CHRONOS INTERNATIONAL Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fónagy Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00067 (220) 2005.01.07.
(731) BIZO U.S.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01573 (220) 2005.05.03.
(731) EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porelszívó-, nedvesítõ
és lekötõ vegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket);
világítóanyagok.

(210) M 05 00309 (220) 2005.01.24.
(731) San Diago Fishmann Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) Vesta
(511) 24 Textil ágynemûk, lepedõk, textiltakarók, pokrócok, ágyhu-

zatok, párnahuzatok, plédek, paplanok, paplanhuzatok.

(210) M 05 00310 (220) 2005.01.24.
(731) San Diago Fishmann Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) Szegfû
(511) 24 Textil ágynemûk, lepedõk, textiltakarók, pokrócok, ágyhu-

zatok, párnahuzatok, plédek, paplanok, paplanhuzatok.

(210) M 05 00311 (220) 2005.01.24.
(731) Höllwarth Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök, esernyõk és sétapálcák; ostorok, há-
mok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00312 (220) 2005.01.24.
(731) TÉ-TERV Település- és Épülettervezési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; üzleti célú kutatás és értékelés; szöveg-
szerkesztés és számítógépes nyilvántartások kezelése.
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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; kertter-
vezés.

(210) M 05 00314 (220) 2005.01.24.
(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-
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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 05 00321 (220) 2005.01.24.
(731) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi

Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott rizs natúr.

(210) M 05 00322 (220) 2005.01.24.
(731) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, 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).

(210) M 05 00424 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Flotta Assistance
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00425 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H m-leasing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00426 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00427 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00428 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H e-leasing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 00429 (220) 2005.01.31.
(731) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(210) M 05 00430 (220) 2005.01.31.
(731) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank és Takarékpénztár Rt.
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(210) M 05 00432 (220) 2005.01.31.
(731) Portland Közterületi Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00433 (220) 2005.01.31.
(731) Mediaedge:cia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mediaedge:cia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 05 00269 (220) 2005.02.10.
(731) „TISZTA HANG-TISZTA SZÓ” Alapítvány, Gyula (HU)

(541) POLGÁ-ROCK
(511) 41 Zenekarok szolgáltatásai.

(210) M 05 00270 (220) 2005.01.20.
(731) Octagonal Hungária Kft., Gyõr (HU)

(541) JÓGAZDA-HAGYOMÁNYOS MEZÕGAZDA-
SÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-

mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 05 00325 (220) 2005.01.24.
(731) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; videóra felvett elõ-
adások szöveggel szinkronizált bemutatása; szinkronizálás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés; számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése és köl-
csönzése.

(210) M 05 00326 (220) 2005.01.24.
(731) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JONNY
(511) 32 Alkoholmentes italok; instant italok, vitaminozott italok,

izotóniás italok, tabletták italok készítéséhez, porok italok készí-
téséhez, ivólevek, szörpök, nektárok, ásványvíz.

(210) M 05 00328 (220) 2005.01.24.
(731) CÉH Tervezõ, Beruházó és Fõvállalkozó Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Létesítménygazdálkodási rendszerek kialakítása, szakmai
tanácsadás gazdasági ügyekben.
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36 Ingatlanvizsgálat, - értékbecslés - tanácsadás, fejlesztés, be-
fektetés közvetítése, projektgenerálás, projekt-elõkészítés, beru-
házás elõkészítése, költségmenedzsment versenyeztetés, projekt-
menedzsment, pénzügyi tanácsadás, becslések kereskedelmi ügy-
letekben.
37 Építkezés felügyelete.
42 Magasépítési generáltervezés, komplex épülettervezés, hi-
dak, mélyépítési mûtárgyak tervezése, különleges mûtárgy terve-
zése, mûszaki szakértõi tevékenység, tanácsadás, készenléti mér-
nöki szolgáltatások.

(210) M 05 00329 (220) 2005.01.24.
(731) Nagy Gézáné, Budapest (HU)
(740) dr. Sályi Adrienn, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 00417 (220) 2005.01.31.
(731) Spekker Géza József, Érd (HU)

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

letek.

(210) M 05 00418 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Velünk biztosan vezet
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00419 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Ügyek Hangsebességgel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00420 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Dupla Légzsákkal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00421 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízingcsoport
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00422 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H TeleLízing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00423 (220) 2005.01.31.
(731) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing Assistance
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 05 00043 (220) 2005.01.06.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Karolin
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 05 00044 (220) 2005.01.06.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 00045 (220) 2005.01.06.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
(541) Cooper
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 05 00069 (220) 2005.01.07.
(731) Bálintné Tombor Viktória, Kistarcsa (HU)

(541) VILAVY
(511) 25 Ruházati termékek.

(210) M 05 00070 (220) 2005.01.07.
(731) dr. Sztrókay Eszter, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 00072 (220) 2005.01.07.
(731) Magyar Köztársaság Ügyészsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).

41 Szakmai képzés.
42 Jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 05 00079 (220) 2005.01.07.
(731) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Sárkány Márta ügyvéd, Székesfehérvár
(541) WENSON
(511) 12 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek és kerékpár-felszerelések.

(210) M 05 00295 (220) 2005.01.21.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 01641 (220) 2005.05.09.
(731) Li Li, Budapest (HU)

(541) IMTD
(511) 35 Textil-nagykereskedelem.

(210) M 05 01643 (220) 2005.05.09.
(731) Molnár Imre, Fülöpháza (HU)

(546)

(511) 30 Akácméz.
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(210) M 05 01644 (220) 2005.05.09.
(731) SAMBAT-C Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 01645 (220) 2005.05.09.
(731) Zhou Lisu, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01648 (220) 2005.05.09.
(731) DrugTech Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(300) 76/528,685 2003.07.11. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ClindaOne BV
(511) 5 Gombás és más fertõzések elleni készítmények, nevezete-

sen hüvelyi fertõzések kezelésére szolgáló készítmények.

(210) M 05 01765 (220) 2005.05.20.
(731) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 01771 (220) 2005.05.20.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 05 01646 (220) 2005.05.09.
(731) Marcia Szent-Györgyi, Falmouth (US)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest

(541) Szent-Györgyi Albert
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 01647 (220) 2005.05.09.
(731) Kádár József, Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -be-
rendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.
36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhaszno-
sítás.
37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.
39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.

(210) M 05 01691 (220) 2005.05.13.
(731) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT
(511) 36 Biztosítás; értékpapírügyletek; pénzmûveletek.
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(210) M 05 01692 (220) 2005.05.13.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 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 05 01693 (220) 2005.05.13.
(731) Interest Trade Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, köt-
szeranyagok.

(210) M 05 01694 (220) 2005.05.13.
(731) Melabil Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Légrádi Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, személyek kezelésére vonatkozó orvosi elemzési
szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi beren-
dezések kölcsönzése.

(210) M 05 01707 (220) 2005.05.13.
(731) Németh István, Gyöngyfa (HU)
(740) dr. Rihmer István ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 29 Sajt (tejtermék).

(210) M 05 01696 (220) 2005.05.13.
(731) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) DOXYPROTECT
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-

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

(210) M 04 04668 (220) 2004.11.19.
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 04 04669 (220) 2004.11.19.
(731) Soós Sándor, Vácduka (HU)
(740) dr. Házy Dorottya, Dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác

(541) GKH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 01767 (220) 2005.05.20.
(731) ISOGÉN HUNGARY Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) TERMUS
(511) 11 Fûtõ-, szárítóberendezések.

(210) M 05 01768 (220) 2005.05.20.
(731) IMMOWA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcikkek, horgász felszerelések (csalétkek horgászat-
hoz, halhorgok, hálók, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsi-
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nórok, kapásérzékelõk, mesterséges csalik és egyéb nem részlete-
zett horgászfelszerelések.

35 Sportcikkek, illetve horgász- és túrafelszerelés kiskereske-
delme.

(210) M 05 01770 (220) 2005.05.20.
(731) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FiniPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(210) M 05 01772 (220) 2005.05.20.
(731) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CycloPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(210) M 05 01773 (220) 2005.05.20.
(731) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FertiPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(210) M 05 01774 (220) 2005.05.20.
(731) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Base-Lap
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(210) M 05 01700 (220) 2005.05.13.
(731) BEE FLY SARL., Párizs (FR)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 05 01705 (220) 2005.05.13.
(731) Horváth István, Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fémbõl készült redõnyök és redõnyszekrények.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 01056 (220) 2005.03.22.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, távközlési és szórakoztató
elektronikai készülékek és berendezések, rádió, televízió, interak-
tív multimédiás készülékek és berendezések, rádiós üzenetközve-
títõ személyi hívó, telefon és rádiótelefon-készülékek, telefax gé-
pek, oktatóberendezések, adat-, hang- és képrögzítõk, valamint
visszaadók, számítógépek, optikai lemezek, DVD ROM-ok és
CD ROM-ok, digitális fényképezõgépek, videolejátszók, hang-
szórók.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbá-
zis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése; üzletve-
zetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, vala-
mint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógépes és mé-
diahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcso-
latos adminisztráció.

(210) M 05 01057 (220) 2005.03.22.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) KING GYM
(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési és játékszerek, játékok; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztá-
lyokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbá-
zis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése; üzletve-
zetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, vala-
mint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógépes és mé-
diahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcso-
latos adminisztráció.

(210) M 05 01058 (220) 2005.03.22.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) VITAL POWER
(511) 7 Gépek, ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keve-

rõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávé-
darálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöld-
séghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, kés-
élezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
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35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbá-
zis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése; üzletve-
zetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, vala-
mint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógépes és mé-
diahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcso-
latos adminisztráció.

(210) M 05 01064 (220) 2005.03.22.
(731) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MILAGRO
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 04 02027 (220) 2004.04.30.
(731) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató Központ

Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) DIANA szárazbab fajta
(511) 31 Szárazbab.

(210) M 04 02039 (220) 2004.04.30.
(731) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató Központ

Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) REBEKA étkezési burgonya fajta
(511) 31 Étkezési burgonya.

(210) M 04 04125 (220) 2004.10.11.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(210) M 04 04126 (220) 2004.10.11.
(731) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(210) M 05 00992 (220) 2005.03.17.
(731) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 05 00993 (220) 2005.03.17.
(731) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Diák-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 04 04327 (220) 2004.10.25.
(731) Farkas és Kvaliti Co Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉDISZITTER
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-

dai munkák.
43 Vendéglátás.
44 Higiéniai szolgáltatás.

(210) M 04 04329 (220) 2004.10.25.
(731) Ádám Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládékészítmények, édességek.

(210) M 04 04331 (220) 2004.11.26.
(731) EUROAQUA Sporthorgász és Szabadidõ Központ,

Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Bense László Erik, Dr. Bense László Erik Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) EUROAQUA
(511) 41 Szabadidõ-szolgáltatás.

(210) M 04 04332 (220) 2004.10.25.
(731) Miao Wei, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.
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(210) M 05 00441 (220) 2005.01.31.
(731) Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 05 00442 (220) 2005.01.31.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) FERTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(210) M 05 00443 (220) 2005.01.31.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) LACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(210) M 05 00444 (220) 2005.01.31.
(731) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) PRELACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(210) M 05 00879 (220) 2005.03.07.
(731) 2x2 Italkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 00260 (220) 2005.01.19.
(731) MatávkábelTV Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Távközlési készülékek és berendezések, rádió, televízió, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, telefon- és rá-

diótelefon-készülékek és -rendszerek; villamos, hírközlési átvite-
li kábelek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás, reklám- és hirdetõügynökség, hirdetési szol-
gáltatások, közönségszolgálat; reklám (rádiós); reklám (televízi-
ós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; tájékoztatások
(ügyletekkel kapcsolatos); hírközlési digitális információ gyûjté-
se, tárolása és visszakeresése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, kábeltelevíziós szol-
gáltatások, kábeltelevíziós mûsorszórás; rádióadás; televíziós
mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, tele-
fon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése, rádiófrekvenciás
kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációk, kábelteleví-
ziók és rádiófrekvenciás készülékek bérbeadása, kábeltelevíziós
és rádiófrekvenciás rendszerek mások részére történõ mûködteté-
se; segítségnyújtás mások részére a telekommunikációs és rádió-
frekvenciás szolgáltatás ellátásában, elektronikus levelezés,
elektronikus adatátvitel; hangátvitel.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 04 04135 (220) 2004.10.11.
(731) Staples, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Framingham,

Massachusetts (US)
(300) 78/401,173 2004.04.13. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Digitális kamerák, szkennerek, számológépek és számító-
gépek.
16 Írópapír, faxpapír, lézerpapír, bankpostapapír, számítógép-
papír, másolópapír, borítékok, aktaborítók, függõ irattartók, fûzõ-
gépkapcsok, lapfûzõk, címkék, szállítócédulák, számítógépes le-
porellók, irodagépszalagok, írógépszalagok, ragasztószalagok,
karton, porfestékkazetták és tintapatronok számítógépes nyomta-
tókhoz és faxgépekhez.

(210) M 04 04193 (220) 2004.10.13.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) Humaspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(210) M 04 04698 (220) 2004.11.23.
(731) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) GTS
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; tudakozók,
információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési esz-
köz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése.
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(210) M 04 04700 (220) 2004.11.23.
(731) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) Global Telesystems Group
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.

(210) M 05 00367 (220) 2005.01.25.
(731) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 2004/041207 2004.12.15. TR
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SLEEP & PLAY
(511) 16 Papírból és/vagy cellulózból készült eldobható pelenkák.

(210) M 04 03047 (220) 2004.07.12.
(731) Etyeki Kúria Kft., Etyek, Öreghegy (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), különösen bo-
rok.

(210) M 05 01844 (220) 2005.05.26.
(731) Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, Rajka (HU)
(740) Kovács Gábor, Lébény

(554)

(511) 36 Banki tevékenységek.

(210) M 05 01841 (220) 2005.05.26.
(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) FIESTA
(511) 32 Ásványvizek és szódavizek, valamint egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, valamint szörpök és
egyéb italkészítéshez szükséges készítmények.

(210) M 05 01834 (220) 2005.05.26.
(731) ASIA CENTER Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító

és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) Kócsó Tünde, Kócsó és Társa 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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 05 01837 (220) 2005.05.26.
(731) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, 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).

(210) M 05 01839 (220) 2005.05.26.
(731) Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég),

New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JOHNSON’S SOFTWASH
(511) 3 Piperekészítmények a bõr és a haj ápolására és tisztítására.

5 Helyi gyógyhatású készítmények a bõr és a haj kezelésére.

(210) M 04 03190 (220) 2004.07.21.
(731) S.C. Rienni Drinks S.A., Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 32 Sör.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 04 03088 (220) 2004.07.14.
(731) Microse Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 5 Gyógycukor.
30 Cukorkaáruk.

(210) M 04 03217 (220) 2004.07.22.
(731) Fotógyár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor 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.

(210) M 04 03254 (220) 2004.07.26.
(731) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése, televíziós szóra-
koztatás.
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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 04 04192 (220) 2004.10.13.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) Polyspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(210) M 04 04188 (220) 2004.10.13.
(731) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REWENA
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(210) M 05 01174 (220) 2005.03.30.
(731) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOKAJI VULCANUS CUVÉE
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 04 03266 (220) 2004.07.28.
(731) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Szaniteráruk, fürdõszobai termékek; hidromasszázs kádak;
akrylkádak, hidromasszázs zuhanypanelek, zárt üveg és akryl zu-
hanykabinok, nyitott üveg zuhanykabinok, zuhanytálcák, él-
ményfürdõ kismedencék.
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(210) M 04 03408 (220) 2004.08.09.
(731) Zsigmond Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, naptárak,
írott mappák, iratgyûjtõk, katalógus.
35 Reklámanyagok elkészítése, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek.

(210) M 04 02461 (220) 2004.05.26.
(731) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01326 (220) 2005.04.11.
(731) FRIESLAND HUNGÁRIA Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi, vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott gyümölcsök és zöldségek; befõttek, fõtt zöldségek; tojás; ét-
olajok és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró,
sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöld-

ségkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zselék, lekvá-
rok, gyümölcsbefõttek.

30 Kávé, kávépótló szerek; tea, kakaó, csokoládé, cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kérszersültek, péksü-
temények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok, tej alapú pépek, italok és desszertek és ezek ízesített
változatai; méz, só, mustár; fûszerek és keverékeik; ecet; élesztõ,
sütõ- és kelesztõporok.

(210) M 05 01327 (220) 2005.04.11.
(731) Magentha Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bõsze László, Dr. Bõsze László Ügyvédi Iroda, Veszprém

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

(210) M 05 00994 (220) 2005.03.17.
(731) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Iskola-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 04 02373 (220) 2004.05.19.
(731) Nemzeti Sportszövetség, Budapest (HU);

Boldog Zsolt, Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Rózsaligeti László, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; különösen kártyák, képek, levelezõlapok.
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(210) M 04 02487 (220) 2004.05.27.
(731) LLM HGR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 04 02626 (220) 2004.06.08.
(731) Erzsébet-Pince Szõlõtermesztési és Borászati Bt., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 05 01014 (220) 2005.03.18.
(731) Red Bull Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Paré Boglárka, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01015 (220) 2005.03.18.
(731) Red Bull Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Paré Boglárka, Budapest

(546)

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

(210) M 04 02615 (220) 2004.06.08.
(731) DemeTrend Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Olasz fazonú férfiöltönyök.

(210) M 05 01001 (220) 2005.03.17.
(731) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 05 01004 (220) 2005.03.17.
(731) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., Provo, Utah (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JUNGAMALS
(511) 5 Diétás étrend-kiegészítõk gyermekek részére.

(210) M 05 00259 (220) 2005.01.19.
(731) QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EMPANADA
(511) 43 Kereskedelmi vendéglátás, élelmezés, élelmiszer-ellátás,

kávéházak, éttermek, vendéglõk, panziók, éttermi és vendéglá-
tó-ipari szolgáltatások.

(210) M 05 01824 (220) 2005.05.26.
(731) Makrai Mónika, Eger (HU)

(541) FLAVAN NATURLIFE
(511) 5 Gyógyitalok, tápanyagadalékok, gyógyászati célokra, nö-

vényi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, biológiai készítmé-
nyek humángyógyászati célra, pasztillák, gyógyszerészeti hasz-
nálatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, gyógycukor, cukrá-
szati gyógytermékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izoláns italok, készítmények italok elkészíté-
séhez, pasztillák szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek elõ-
állításához, termékek szénsavas vizek elõállításához, ásványvi-
zek.
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(210) M 05 01825 (220) 2005.05.26.
(731) Szabó-Varga János, Eger (HU)

(541) FLAVICUM
(511) 5 Gyógyitalok, tápanyag adalékok, gyógyászati célokra, nö-

vényi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, biológiai készítmé-
nyek humángyógyászati célra, pasztillák, gyógyszerészeti hasz-
nálatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, gyógycukor, cukrá-
szati gyógytermékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izoláns italok, készítmények italok elkészíté-
séhez, pasztillák szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek elõ-
állításához, termékek szénsavas vizek elõállításához, ásványvi-
zek.

(210) M 05 01829 (220) 2005.05.26.
(731) Kulcs Média Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(210) M 05 01830 (220) 2005.05.26.
(731) Xu Zuo Ying, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04185 (220) 2004.10.13.
(731) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REMO
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(210) M 05 01831 (220) 2005.05.26.
(731) Wang Tekai, Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04187 (220) 2004.10.13.
(731) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REGLINDIS
(511) 31 Élõ növények friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(210) M 04 04189 (220) 2004.10.13.
(731) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) RETINA
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(210) M 04 04190 (220) 2004.10.13.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) Tevaspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(210) M 04 04191 (220) 2004.10.13.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) HumaKombi-Duo
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(210) M 04 04183 (220) 2004.10.13.
(731) FÕTAXI Autóközlekedési és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek lebonyolí-
tása.
39 Szállítási tevékenység, különösen személy- és teherfuvaro-
zás, gépjármûkölcsönzés, csomagszállítás, taxiszolgálat, utazá-
sok szervezése, futárszolgálat.

(210) M 05 01838 (220) 2005.05.26.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Háztartási, házvezetési, takarítási szolgáltatások; vegytisz-
títási szolgáltatások; mosodai szolgáltatások.
41 Felszerelések, berendezések és helyiségek biztosítása kon-
ferenciákhoz.
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43 Szállodai szolgáltatások, szállodai elhelyezési szolgáltatá-
sok; szállodai helyfoglalással kapcsolatos szolgáltatások; helyi-
ségek és szobák bérbeadása; bankettszervezési szolgáltatások;
bár, kávéház és éttermi szolgáltatások; koktélhelyiség és kávézó
szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások.

(210) M 04 01690 (220) 2004.04.14.
(731) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 04 03849 (220) 2004.09.15.
(731) Varga Ferenc, Budapest (HU)

(541) INSTOREMEDIA
(511) 35 Reklám.

(210) M 04 03930 (220) 2004.09.22.
(731) LOWE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
38 Távközlés.

(210) M 04 02741 (220) 2003.09.08.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak, táplálékok állatoknak, kutyaeledelek.

(210) M 05 01175 (220) 2005.03.30.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(541) ALLEGRESS
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

(210) M 04 04010 (220) 2004.09.29.
(731) ARECO Informatikai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír-, kartontermékek; nyomdaipari termékek, etikettek;
fényképek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére, ecsetek, irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok és eszközök (készülékek kivételével);
csomagolásra, díszcsomagolásra szolgáló papíráruk, mûanyagok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, és ezek kombinációiból
kialakított egységcsomagok.

(210) M 04 02832 (220) 2004.06.24.
(731) Hungaromill Gabonaforgalmi és Malomipari Részvénytársaság,

Komárom (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VITAMILL
(511) 30 Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, bú-

zadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukoricaliszt, ku-
koricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt/tisztított rozs, rozs-
liszt, rozsdara, hántolt/tisztított zab, zabdara, zabliszt, zabpehely,
zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt étkezésre, lisztek, liszt-
tartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,
fõzéséhez, süteményporok, magvakat és adalékanyagokat is tar-
talmazó lisztkeverékek, müzlik, dara emberi táplálkozásra, kemé-
nyítõ tartalmú termékek étkezéshez.

(210) M 04 04283 (220) 2004.10.20.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: Where the Best is Good
Enough!

(511) 33 Borok.

(210) M 04 04284 (220) 2004.10.20.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: ahol csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(210) M 04 04285 (220) 2004.10.20.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: The Best is Good Enough for
Us!

(511) 33 Borok.

(210) M 04 04286 (220) 2004.10.20.
(731) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ és Borértékesítõ

Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Monarchia Wines: nekünk csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(210) M 04 02952 (220) 2004.07.06.
(731) Kató Péter, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Döme László ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 03471 (220) 2004.08.12.
(731) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek;
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok; ízesített tejes italok,
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérje tartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.

30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-
temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (sanckek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.

(210) M 04 04343 (220) 2004.10.25.
(731) Kelly Foods Corporation (Maryland állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Berlin, Maryland állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIL-JAC
(511) 31 Kutya- és macskaeledel; különféle kutya- és macskaele-

del-különlegességek.

(210) M 04 04350 (220) 2004.10.26.
(731) Kövécs András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez.

38 Távközlés.

(210) M 04 04354 (220) 2004.10.26.
(731) Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs (HU)

(541) Bocz Sokoldalú Cégajánló
(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; csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk;
klisék.

(210) M 04 03519 (220) 2004.08.18.
(731) Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter ügyvéd, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egy csepp emberség
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,

amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomtatványok, újsá-
gok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, fényképek,
papíripari cikkek, papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvé-
szek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével),
nyomdabetûk, klisék.

35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómû-
sor-utánközlés).

41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómû-
sor-szerkesztés) sport- és kulturális tevékenység: kulturális szol-
gáltatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenési formákban is,
egyéb mûvészeti tevékenység.

(210) M 04 03520 (220) 2004.08.18.
(731) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OLYMPOS
(511) 32 Alkoholmentes italok, nevezetesen ásványvizek, italkészí-

téshez szükséges eszenciák, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,
italkészítéshez szükséges készítmények, szirupok, zöldséglevek.

(210) M 04 03618 (220) 2004.08.26.
(731) Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Rádiók, CB (polgári hullámsávú rádiók, hordozható rádiók,
tengerészeti rádiók, radar-/lézerdetektorok, globális helyzetmeg-
határozó rendszerek, mindenfajta mûholdas navigációs rendszer.

(210) M 04 03628 (220) 2004.08.27.
(731) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 04 03644 (220) 2004.08.30.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

Budapest

(541) CHOC-NUT
(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 05 00112 (220) 2005.01.12.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(210) M 05 00113 (220) 2005.01.12.
(731) Klain Eliza, Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Péter, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

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

(210) M 05 00114 (220) 2005.01.12.
(731) TRAVELVIN Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyöngyös (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 00116 (220) 2005.01.12.
(731) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások.

(210) M 05 00117 (220) 2005.01.12.
(731) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások.
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(210) M 05 00118 (220) 2005.01.12.
(731) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÓDEX PRESS - A KÉZZEL FOGHATÓ MEG-
OLDÁS

(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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 05 00119 (220) 2005.01.12.
(731) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KÓDEXPRESS - A KÉZZELFOGHATÓ MEG-

OLDÁS
(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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 05 00120 (220) 2005.01.12.
(731) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 27 Padlóburkolatok; nem textil falikárpit.

(210) M 05 00123 (220) 2005.01.12.
(731) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(541) SIEGER
(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,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 05 00124 (220) 2005.01.12.
(731) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-Si, Gyeonggi-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Power to Imagine
(511) 9 Számítógépes monitorok; tv-monitorok; katódsugárcsövek;

plazma kivetítõpanelek; számítógépek; nem világításra szolgáló
elektromos kisülési csövek; tv-készülékek; téremissziós kivetí-
tõk; napelemek; napakkumulátorok; elektromos akkumulátorok.

(210) M 05 00125 (220) 2005.01.12.
(731) SUPERSTATION, INC. (Georgia állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógus alapján
mûködõ csomagküldõ szolgáltatások, különféle fogyasztási cik-
keket árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; in-
tegrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítá-
sa biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formá-
jában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítésé-
hez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltele-
vízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása, és/vagy bemutatá-
sa; kábeltelevízión, televízión, rádión és globális számítógépes
hálózaton keresztül közvetített folytatásos vígjátékok, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
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42 Számítógépes szolgáltatások, online számítógépes szolgál-
tatások, így online folyóiratok; online számítógépes adatbázis és
interaktív adatbázis biztosítása; szórakozással és szórakoztatással
kapcsolatos információs weboldal biztosítása, valamint online
kapcsolatok biztosítása egyéb weboldalakhoz; ideiglenes online
szoftverhasználat biztosítása; vidámparkok és kalandparkok szol-
gáltatásai.

(210) M 05 00127 (220) 2005.01.13.
(731) Créme Marketing Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

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

(210) M 04 03719 (220) 2004.09.03.
(731) DAKEXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert ügyvéd, Szakál Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 04 03760 (220) 2004.09.07.
(731) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) MIZAPIN
(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 szerek, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.

(210) M 04 03768 (220) 2004.09.08.
(731) Rottex Kft., Tata (HU)

(546)

(511) 20 Ágy, hálószobabútor, szék, asztal, szekrény.
24 Ágybetét, szivacsbetét; szövetek, matrachuzatok; paplan,
párna, matracvédõ, derékalj, ágynemûhuzat, ágytakaró, pléd, füg-
göny, lepedõ, terítõ.

(210) M 04 03771 (220) 2004.09.08.
(731) Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 04 03776 (220) 2004.09.09.
(731) PORTÁL BUDAPEST Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Kft.,

Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

(210) M 04 03780 (220) 2004.09.09.
(731) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

(541) blu-e
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok és világítóanyagok; viasz-
gyertyák és gyertyabelek világításra.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ-, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektro-
mos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és beren-
dezések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek, nemesfém ötvözetek, valamint ilyen anya-
gokból készült vagy ezekkel bevont termékek; ékszerek, drágakö-
vek; órák és más idõmérõ eszközök.
16 Papír, karton és ezekbõl készült termékek; nyomdaipari ter-
mékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,
papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek
részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek bútorok kivételével, ta-
nítási és oktatási anyagok készülékek kivételével, csomagolásra
szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás; villamosenergia-termelés.
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.
43 Vendéglátás, élelmezés; idõleges szállásadás.

(210) M 04 04370 (220) 2004.10.27.
(731) S. Nagy Attila, Baja (HU)

(546)

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

(210) M 05 00581 (220) 2005.02.11.
(731) SCHAFF Élelmiszer-elõállító és Kereskedelmi Betéti Társaság,

Vecsés (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, 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 00579 (220) 2005.02.11.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Partnex
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 05 00580 (220) 2005.02.11.
(731) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Start
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 05 00582 (220) 2005.02.11.
(731) Kádár Farm Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Monori Gábor, Monori Ügyvédi Iroda, Pécs
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(546)

(511) 29 Szárított gyümölcsszeletkék (gyümölcschips) és aszalt gyü-
mölcs.

(210) M 05 00583 (220) 2005.02.11.
(731) GeoSolar Europe Nap- és Földenergiahasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Éva, Budapesti 128. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 04466 (220) 2004.11.05.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BIO-EVER 365
(511) 5 Táplálék-kiegészítõk, vitaminok.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs- és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült
dzsúszok.

(210) M 05 00192 (220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

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

(210) M 05 00237 (220) 2005.01.18.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Vénusz-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(210) M 05 00196 (220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(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 04396 (220) 2004.11.02.
(731) Madár István, Budapest (HU)

(541) Fénykor
(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszme-

cserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; oktatási tárgyú információk; okta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szöve-
gek kiadása (nem reklámcélú); videofilmgyártás; zene összeállí-
tása; élõ elõadások bemutatása; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; televíziós szórakoztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok.

(210) M 04 04401 (220) 2004.11.02.
(731) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 31 Pirított napraforgómagvak.

(210) M 04 04411 (220) 2004.11.03.
(731) Axel Springer - Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

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

(210) M 04 04415 (220) 2004.11.03.
(731) Komel Elektronikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek.

(210) M 04 04433 (220) 2004.11.03.
(731) ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 04 04445 (220) 2004.11.04.
(731) Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 04454 (220) 2004.11.04.
(731) INVEST Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) 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, ház-
tartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; író-
gépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; ezenkívül: festékszalagok, festékkazetták, (töltve) és
tauerkazetták (töltve), tintapatronok (töltve) számítástechnikai
nyomtatókhoz, másolóberendezésekhez, faxokhoz, nyomdai pa-
pír, másolópapír, faxpapír, irodaszerek, iratrendezõk.

(210) M 05 00234 (220) 2005.01.18.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)
(541) Super-Bari-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(210) M 05 00235 (220) 2005.01.18.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Dzsungel-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(210) M 05 00236 (220) 2005.01.18.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Favorit-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(210) M 05 00122 (220) 2005.01.12.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság ve-
zetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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 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 vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 04 04458 (220) 2004.11.05.
(731) Új Világ Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, reklámdokumentáció rendezése,
fénymásolással történõ rekonstrukció, hirdetés, hirdetõügynöksé-
gek, kereskedelmi ügynökségek, piackutatások, rádiós reklám, te-
levíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, ügyletek-
kel kapcsolatos tájékoztatások, reklámanyagok, röpiratok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése.
38 Hírinformációs irodák, sajtóügynökségek, üzenetek továb-
bítása.
41 Impresszáriós szolgáltatások, szövegek kiadása, újságok
elõfizetése, újságterjesztés.

42 Folyóiratok, fényképészet, szerkesztõségi irodák, szerzõi
jog ügyvezetés, divattudósítás, tudósítás, riport.

(210) M 04 04459 (220) 2004.11.05.
(731) Új Világ Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

(541) RESOURCE INGATLANINFÓ
(511) 35 Álláskövetítõ irodák, reklámdokumentációk rendezése,

fénymásolással történõ reprodukció hirdetés, hirdetõügynöksé-
gek, kereskedelmi ügynökségek, piackutatások, rádiós reklám, te-
levíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, ügyletek-
kel kapcsolatos tájékoztatások reklámanyagok, röpiratok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése.
38 Hírinformációs irodák, sajtóügynökségek üzenetek továb-
bítására.
41 Impresszáriós szolgáltatások, szövegek kiadása, újságok
elõfizetése, újságterjesztés.

42 Fotóriportok, fényképészeti szerkesztõségi irodák, szerzõi
jog ügyvezetés, divattudósítás, tudósítás, riport.

(210) M 04 04460 (220) 2004.11.05.
(731) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, (étrend-kiegészítõk), nyomelemkészít-
mények emberi és állati fogyasztásra.

(210) M 05 00357 (220) 2005.01.25.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRUPPA
(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; almapüré; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár.

(210) M 05 00358 (220) 2005.01.25.
(731) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai 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; almapüré; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár.

(210) M 05 00361 (220) 2005.01.25.
(731) Guangdong Newzhongyuan Ceramics Import and Export Co.,

Ltd., Foshan City, Guangdong Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 19 Téglák; mozaikok építészeti célokra; apró kõlapokból/koc-
kákból kirakott kövezet; nem fémbõl készült zsindelyek; nem
fémbõl készült cserepek építészeti célokra; nem fémbõl készült
falicsempék építészeti célokra; nem fémbõl készült padlóburkoló
lapok; nem fémbõl készült padlóburkolatok; mozaik, kerámia-
csempék.

(210) M 05 00362 (220) 2005.01.25.
(731) Bankár Holding Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 05 00365 (220) 2005.01.25.
(731) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Tolókocsik, mozdonyok, billenõszekrényes jármûvek, hû-
tõkocsik (hûtött kocsik), hómobilok, buktatókocsik, dömperek,
autóbuszok, sínbuszok, motorkocsik, létrás teherautók, oldalko-
csik, locsolóautók; triciklik, tömlõs kocsik, kétéltû jármûvek,
sportautók, személyautók, személyautók több mint 7 utas számá-
ra, mentõautók, halottaskocsik, motorkerékpárok, társas autóbu-
szok, motoros lakókocsik, légzsákok (autók biztonsági berende-
zése), szélvédõtörlõk, védõburok gépkocsimotorokhoz, kürtök
gépkocsikhoz, légpumpák (gépkocsitartozék), csomaghálók gép-
kocsikhoz, lopás elleni riasztók gépkocsikhoz, ajtók gépkocsik-
hoz, irányjelzõk gépkocsikhoz, vakításellenes szerkezetek gép-
kocsikhoz (világítóberendezés részeinek kivételével), hátra tekin-
tõ tükrök gépkocsikhoz, lengéscsillapítók gépkocsikhoz, gépko-
csitestek, gépkocsi-karosszériák, sínhordozók gépkocsikhoz, tail-
gate (elektromosemelõ-részek gépkocsikhoz), gépkocsi-üléshu-
zatok, szélvédõk, gyermek biztonsági ülések (gépkocsikhoz),
kormánykerekek, gépkocsiülések, hágcsók/lépcsõk autókhoz,
gépkocsialvázak, gépkocsikerekek, napvédõk gépkocsikhoz,
gépkocsiablakok, torziós rugók gépkocsikhoz, tetõk, burkolatok
gépkocsikhoz, hátrameneti riasztók gépkocsikhoz, fejtámasztók
gépkocsi ülésekhez, biztonsági övek gépkocsiülésekhez, ki-
egyensúlyozó súlyok gépkocsikerekekhez, kerékabroncsok gép-
kocsikerekekhez, felnik gépkocsikerekekhez, gépkocsikerék-
küllõk, páncélozott jármûvek, hóeke jármûvek, villástargoncák,
küllõcsatok kerekekhez, szalagok kerékagyakhoz, szemétszállító
gépjármûvek, hálókocsik, kempingkocsik, betonkeverõ jármû-
vek, (nyerges) vontatók (jármûvek), teherautók, sárvédõk teher-
autókhoz, teherszállító jármûvek, kisbuszok (van-ek), pickup jár-
mûvek, sport-haszonjármûvek, lovas és ökör vontatta jármûvek,
vagonok, gumiabroncsok gépjármûkerekekhez, gumibelsõk gép-
kocsikerekekhez, dízelmotorok terepjáró jármûvekhez, gumisza-
lagok terepjáró jármûvekhez, hajtóláncok terepjáró jármûvekhez,
sebességváltók terepjáró jármûvekhez, átvitelek terepjáró jármû-
vekhez, tengelykapcsolók terepjáró jármûvekhez, nyomatékát-

alakítók terepjáró jármûvekhez, bõrszíjak terepjáró jármûvekhez,
spirálrugók jármûvekhez, légrugók jármûvekhez, laminált köte-
gelt rugók, tárcsafékek jármûvekhez, dobfélék jármûvekhez, fék-
szalagbetét jármûvekhez, fékpofák jármûvekhez, csapágyak te-
repjáró jármûvekhez, csatlakozók, tengelykapcsolók terepjáró
jármûvekhez, tengelycsapok, váltakozó áramú motorok terepjáró
jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jármûvekhez, mo-
torok terepjáró jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jár-
mûvekhez, riksák, benzinmotorok terepjáró jármûvekhez, szer-
vomotorok terepjáró jármûvekhez, villanymotorok terepjáró jár-
mûvekhez.

(210) M 05 00366 (220) 2005.01.25.
(731) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Tolókocsik, mozdonyok, billenõszekrényes jármûvek, hû-
tõkocsik (hûtött kocsik), hómobilok, buktatókocsik, dömperek,
autóbuszok, sínbuszok, motorkocsik, létrás teherautók, oldalko-
csik, locsolóautók; triciklik, tömlõs kocsik, kétéltû jármûvek,
sportautók, személyautók, személyautók több mint 7 utas számá-
ra, mentõautók, halottaskocsik, motorkerékpárok, társas autóbu-
szok, motoros lakókocsik, légzsákok (autók biztonsági berende-
zése), szélvédõtörlõk, védõburok gépkocsimotorokhoz, kürtök
gépkocsikhoz, légpumpák (gépkocsitartozék), csomaghálók gép-
kocsikhoz, lopás elleni riasztók gépkocsikhoz, ajtók gépkocsik-
hoz, irányjelzõk gépkocsikhoz, vakítás ellenes szerkezetek gép-
kocsikhoz (világítóberendezés részeinek kivételével), hátratekin-
tõ tükrök gépkocsikhoz, lengéscsillapítók gépkocsikhoz, gépko-
csitestek, gépkocsi-karosszériák, sínhordozók gépkocsikhoz, tail-
gate (elektromosemelõ-részek gépkocsikhoz), gépkocsi-üléshu-
zatok, szélvédõk, gyermek biztonsági ülések (gépkocsikhoz),
kormánykerekek, gépkocsiülések, hágcsók/lépcsõk autókhoz,
gépkocsialvázak, gépkocsikerekek, napvédõk gépkocsikhoz,
gépkocsiablakok, torziós rugók gépkocsikhoz, tetõk, burkolatok
gépkocsikhoz, hátrameneti riasztók gépkocsikhoz, fejtámasztók
gépkocsi ülésekhez, biztonsági övek gépkocsiülésekhez, ki-
egyensúlyozó súlyok gépkocsikerekekhez, kerékabroncsok gép-
kocsikerekekhez, felnik gépkocsikerekekhez, gépkocsikerék-
küllõk, páncélozott jármûvek, hóeke jármûvek, villástargoncák,
küllõcsatok kerekekhez, szalagok kerékagyakhoz, szemétszállító
gépjármûvek, hálókocsik, kempingkocsik, betonkeverõ jármû-
vek, (nyerges) vontatók (jármûvek), teherautók, sárvédõk teher-
autókhoz, teherszállító jármûvek, kisbuszok (van-ek), pickup jár-
mûvek, sport-haszonjármûvek, lovas és ökör vontatta jármûvek,
vagonok, gumiabroncsok gépjármûkerekekhez, gumibelsõk gép-
kocsikerekekhez, dízelmotorok terepjáró jármûvekhez, gumisza-
lagok terepjáró jármûvekhez, hajtóláncok terepjáró jármûvekhez,
sebességváltók terepjáró jármûvekhez, átvitelek terepjáró jármû-
vekhez, tengelykapcsolók terepjáró jármûvekhez, nyomatékát-
alakítók terepjáró jármûvekhez, bõrszíjak terepjáró jármûvekhez,
spirálrugók jármûvekhez, légrugók jármûvekhez, laminált köte-
gelt rugók, tárcsafékek jármûvekhez, dobfélék jármûvekhez, fék-
szalagbetét jármûvekhez, fékpofák jármûvekhez, csapágyak te-
repjáró jármûvekhez, csatlakozók, tengelykapcsolók terepjáró
jármûvekhez, tengelycsapok, váltakozó áramú motorok terepjáró
jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jármûvekhez, mo-
torok terepjáró jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jár-
mûvekhez, riksák, benzinmotorok terepjáró jármûvekehez, szer-
vomotorok terepjáró jármûvekhez, villanymotorok terepjáró jár-
mûvekhez.

(210) M 05 00368 (220) 2005.01.25.
(731) Á & R Bt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(210) M 05 00448 (220) 2005.02.01.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon mobil szélessáv
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 05 00449 (220) 2005.02.01.
(731) PeppeR 21. Kft., Budapest (HU); UNICEF Magyar Nemzeti

Bizottsága (Fõvárosi Bíróság 353), Budapest (HU)
(740) dr. Kispál Sándor, Kispál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Apró az aprókért”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 00559 (220) 2005.02.10.
(731) MEDIMIX-TRIO Bt., Kecskemét (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 05 00560 (220) 2005.02.10.
(731) Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Kuracsai Csaba, Dr. Kuracsai Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 36 Pénzváltás.

(210) M 05 00330 (220) 2005.01.25.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

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

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 05 00268 (220) 2005.01.20.
(731) BIOLAND Tõzegfeldolgozó Kft., Pötréte (HU)
(740) dr. Bíróné dr. Farkas Klára, Dr. Bíróné dr. Farkas Ügyvédi Iroda,

Zalaegerszeg

(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.

(210) M 05 00333 (220) 2005.01.25.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon MobiCard Plusz
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 05 00200 (220) 2005.01.14.
(731) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)
(740) dr. Czink János, Könnyid, Nagy és Czink Ügyvédi Iroda, Fonyód

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 05 00250 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Marfarin Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00251 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Marfagen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00252 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Omegen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyászati termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00253 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Oflogen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00255 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Budesogen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.
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(210) M 05 00256 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Cetigen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00257 (220) 2005.01.19.
(731) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Citagen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(210) M 05 00997 (220) 2005.03.17.
(731) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 05 00998 (220) 2005.03.17.
(731) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

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

(210) M 05 00999 (220) 2005.03.17.
(731) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-

ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 05 00601 (220) 2005.02.14.
(731) VITAPLUS Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 00848 (220) 2005.03.25.
(731) FIMSZOLG Gyorsszolgálat Kft., Budapest (HU)

(541) FIMSZOLG KFT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 00849 (220) 2005.03.03.
(731) Szegedi SZEFO Rt., Szeged (HU)

(541) CHANCE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, síkkötött

felsõruházat, nõi ruha (pulóver, kardigán, mellény, poncho), kör-
kötött alapanyagú felsõruházat (pizsama, köntös, fürdõköpeny,
ingruha, sál, ingblúz, nõi póló, férfipóló).

(210) M 05 00850 (220) 2005.03.03.
(731) Microware Hungary Kft., Miskolc (HU)

(546)

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

(210) M 05 00852 (220) 2005.03.03.
(731) FISCH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya
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(546)

(511) 28 Halhorgok, hálók (sportcikkek), horgászfelszerelések, ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés), mesterséges csalik horgászathoz.
30 Gabonakészítmények, darált kukorica, sült kukorica, kuko-
ricaliszt, kukoricapehely.

(210) M 05 00853 (220) 2005.03.03.
(731) Buttinger János, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Búvároktatás, búvár szabadidõs tevékenység szervezése.

(210) M 05 00854 (220) 2005.03.03.
(731) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,160 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, bele-
értve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ

szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.

41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok, és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(210) M 05 00855 (220) 2005.03.03.
(731) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,159 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlési továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok, és/vagy hangközlések egyirányú, vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(210) M 05 00856 (220) 2005.03.03.
(731) Kuti János, Tamási (HU); Nádas Mihály, Szolnok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Fûszeres mártások, fûszerek, pácok.

(210) M 05 00857 (220) 2005.03.03.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/513,556 2004.11.09. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nevezetesen brosúrák, hepatitis
B-vel kapcsolatos cégjelzések, feliratok és cégkártyák.
41 Oktatás; hepatitis B-vel kapcsolatos képzés.
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(210) M 05 00845 (220) 2005.03.03.
(731) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 05 00846 (220) 2005.03.03.
(731) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 05 00847 (220) 2005.03.03.
(731) BLESSING 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, így ismertetõfüzetek és különféle
útmutatók; tanítási és oktatási anyagok; idõszaki kiadványok; ter-
jesztett útmutató és tájékoztató, reklámkiadványok; nyomtatott
információs és regionális kiadványok; szórakoztatóprogramokra
vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek; újságok; fo-
lyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomtatott anyagok.

(210) M 05 01012 (220) 2005.03.18.
(731) SYCAMORE MÉDIA 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 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 01016 (220) 2005.03.18.
(731) Both Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek,digitális képfelvételezés, egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek
szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, film-
stúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik
kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgál-
tatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió
szolgáltatásai), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, video-
szalagok vágása, video (szalagra) filmezés, világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítá-
sa.

(210) M 05 00887 (220) 2005.03.07.
(731) Hajdu Károly, Budapest (HU); Harmat Attila, Budapest (HU)

(541) B.A.R.O.
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, festõanyagok.
19 Vegyi anyagokkal kezelt gipsztermékek, vakolatok.

(210) M 05 00888 (220) 2005.03.07.
(731) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 00889 (220) 2005.03.07.
(731) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(210) M 05 00890 (220) 2005.03.07.
(731) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 00891 (220) 2005.03.07.
(731) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási gép-

és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Közhasznú
Társaság, Budapest (HU)

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

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, 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.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00894 (220) 2005.03.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) XADOS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyásza-

ti használatra.

(210) M 05 00895 (220) 2005.03.07.
(731) ÉVELÕ PARK Termelõ és Szolgáltató Kft., Csemõ (HU)

(546)

(511) 31 Élõ növények.

(210) M 05 00896 (220) 2005.03.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OLTENSIO
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 00897 (220) 2005.03.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OLTAR
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 00898 (220) 2005.03.07.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrém.

(210) M 05 00901 (220) 2005.03.08.
(731) OPTIREX Kft., Budapest (HU)

(541) A KORRAL JÁR! FÓKUSZBAN AZ ÉVEK
(511) 9 Fém szemüvegkeret; mûanyag szemüvegkeret; optikai be-

rendezések és felszerelések, optikai cikkek, szemüvegek, szem-
üvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok.

(210) M 05 00903 (220) 2005.03.08.
(731) BIOFARMA, Neully-Surseine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(554)
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(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; tapaszok, kötszer-
anyagok; fertõtlenítõszerek.

(210) M 05 01317 (220) 2005.04.11.
(731) IP PROMOTION Kft., Szentendre (HU)

(541) SALTPIPE
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 05 01324 (220) 2005.04.11.
(731) PÁPAI HÚS Rt., Pápa (HU)
(541) AZ ÍZ ÖSSZEHOZ!
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,

kolbászok, szalámifélék

(210) M 05 01026 (220) 2005.03.18.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LAVESTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 05 01902 (220) 2005.06.01.
(731) Dámtej Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FITTIMO
(511) 29 Tej és tejtermékek; joghurt; kefir; tej; tejes italok (fõként te-

jet tartalmazó); tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tofu;
vaj; vajkrém.

(210) M 05 01921 (220) 2005.06.01.
(731) DUNAKENYÉR Rt., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Fabók Márta, Dr. Fabók Márta 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 05 01922 (220) 2005.06.01.
(731) Zhao Qing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 00904 (220) 2005.03.08.
(731) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(541) METRIPHAR
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.
5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 00909 (220) 2005.03.08.
(731) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, elektronikus játékok a tévéjátékok kivételével, esz-
közök játékokhoz, játékkártyák, sakkfigurák, labdák, ütõs labda-
játékok, játékmackók, játékszerek.

32 Alkoholmentes italok, ivólevek, alkoholmentes üdítõitalok,
szörpök, izotóniás italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldségle-
vek, paradicsomlevek, répalevek.

(210) M 05 00748 (220) 2005.02.25.
(731) ANDA PRESENT Kft., Budapest (HU)

(541) andré philippe
(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.
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.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 05 01249 (220) 2005.04.05.
(731) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KINDER TEJSZELET
(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-

rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.
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(210) M 05 01250 (220) 2005.04.05.
(731) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-
rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.

(210) M 05 00760 (220) 2005.02.25.
(731) Basta Active Car Care A/S, Horsholm (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASTA
(511) 3 Tisztítószerek (nem ipari használatra), szappanok és más

mosószerek mosodai használatra, beleértve az autómosáshoz
használatos szappanokat, tisztító és fényesítõszerek, beleértve az
autók fém- és mûanyag részeinek tisztításához és karbantartásá-
hoz használatos készítményeket és a fémek csiszolószereit.

(210) M 05 00761 (220) 2005.02.25.
(731) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 01006 (220) 2005.04.08.
(731) Balatoni Hajózási Rt., Siófok (HU)
(740) dr. Petõ Andrea, Dr. Petõ Andrea Ügyvédi Iroda, Siófok

(546)

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

(210) M 05 01007 (220) 2005.03.17.
(731) Polgármesteri Hivatal, Tiszafüred (HU)

(541) TISZAFÜRED A TISZA-TÓ FÕVÁROSA
(511) 35 Reklámozás.

(210) M 05 01241 (220) 2005.04.05.
(731) Maróti Viktória, Budapest (HU); Jeney Roland, Pécs (HU)

(541) Ready for Business?!
(511) 9 CD-ROM.

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

(210) M 05 01245 (220) 2005.04.05.
(731) Futureal Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(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; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 01176 (220) 2005.03.31.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 01177 (220) 2005.03.31.
(731) ZSOLT-FA Kft., Budapest (HU)

(546)

(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.
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(210) M 05 01178 (220) 2005.03.31.
(731) Team Domino Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Oszkár, Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FORMA 1 TÕZSDE
(511) 9 Interneten elérhetõ számítógépes játékszoftver.

(210) M 05 01112 (220) 2005.03.24.
(731) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(541) DON’T PANIC, BE ORGANIC
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01129 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01130 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01131 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01132 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01133 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.
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(210) M 05 01134 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01135 (220) 2005.03.25.
(731) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) ZSINDELYES
(511) 33 Pálinkák.

(210) M 05 01165 (220) 2005.03.29.
(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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; feldolgozott és tartósított hal és halkészítmények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; állati
táplálékok, maláta; élõ hal.

(210) M 05 01166 (220) 2005.03.29.
(731) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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; feldolgozott és tartósított hal és halkészítmények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; állati
táplálékok, maláta; élõ hal.

(210) M 05 01180 (220) 2005.03.31.
(731) Jin Jian Zhong, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

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

(210) M 05 01182 (220) 2005.03.31.
(731) Gerezdes Dávid János, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 01183 (220) 2005.03.31.
(731) DUO-PATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(541) DUO-PATENT SECURITY
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági jellegû szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 01191 (220) 2005.03.31.
(731) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)

(541) KÓPÉ
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.
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(210) M 05 01193 (220) 2005.03.31.
(731) LURA d.d., Zágráb (HR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Joghurt alapú termékek.

(210) M 05 01280 (220) 2005.04.07.
(731) BUSINESS CLASS Education Centre Szolgáltató Betéti

Társaság, Vecsés (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 05 01319 (220) 2005.04.11.
(731) budmil Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01320 (220) 2005.04.11.
(731) MÉDIA 1 HUNGARY Tömegkommunikációs Reklámszervezõ

Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 16 Folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok).
35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, ke-
reskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás, online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,
piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklám-
anyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetés-
hez, szabadtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, üzleti információk,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakozta-
tás.

(210) M 05 01398 (220) 2005.04.15.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok,
képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 01399 (220) 2005.04.15.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 01397 (220) 2005.04.15.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-
latos banki szolgáltatások.
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(210) M 05 01401 (220) 2005.04.15.
(731) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; hajápoló oldatok, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápo-
lására és szépítésére szolgáló készítmények.

(210) M 05 01964 (220) 2005.06.07.
(731) ENTIMPEX Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ENTERIART
(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 05 01966 (220) 2005.06.07.
(731) Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, Eger (HU)
(740) dr. Holtzer Olivér ügyvéd, Eger

(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.
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 05 01967 (220) 2005.06.07.
(731) Antenna Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01969 (220) 2005.06.07.
(731) Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

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

(210) M 05 01328 (220) 2005.04.11.
(731) Kokoferm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Gyöngyössolymos (HU)

(541) BENDICELL
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 01333 (220) 2005.04.11.
(731) Pekny - Unimex Holding a.s., Praha 5 (CZ)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PEKNY
(511) 29 Tartósított konyhakerti növények, húsleves-koncentrátu-

mok, tartósított zöldségek, gyümölcshéj, savanyúságok, szárított
zöldségek, kandírozott gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, alkoholban
tartósított gyümölcsök, leveskészítmények.
30 Aromás készítmények élelmezéshez, fûszerek, ízesítõk, íze-
sítõszerek, só élelmiszerek tartósítására, húspuhító készítmények
háztartási használatra, zöldségkeverékek (ízesítõszerek), kivona-
tok élelmiszerek ízének javítására.

(210) M 05 01349 (220) 2005.04.01.
(731) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 05 03129 (220) 2005.09.28.
(731) ÁDÁMed 2000 Bt., Budapest (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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00297 (220) 2004.07.14.
(731) Microse Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 5 Gyógycukorka.
30 Cukorkaáruk.
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(210) M 06 00747 (220) 2006.03.06.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 06 00912 (220) 2006.03.20.
(731) MKB Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(541) MKB Bank Rt.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 06 00913 (220) 2006.03.20.
(731) MKB Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00776 (220) 2006.03.07.
(731) ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) WAX-EPIL
(511) 3 Kozmetikai szerek; szõrtelenítõszerek; krémek, olajok, le-

mosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8 Szõrtelenítõeszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók.

A rovat 425 db közlést tartalmaz.
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