
(210) M 09 00133 (220) 2009.01.19.
(731) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) AGRIUM
(511) 1 Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mû-

trágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony ál-
latok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyár-
tása során történõ alkalmazáshoz.

44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, ne-
vezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalma-
zása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.

(210) M 09 00134 (220) 2009.01.19.
(731) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mû-
trágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony ál-
latok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyár-
tása során történõ alkalmazáshoz.

44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, ne-
vezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalma-
zása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.

(210) M 09 00298 (220) 2009.02.04.
(731) ALOHA Informatika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ISOLUTION
(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógép-perifériák;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

42 Hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; hostingszol-
gáltatások weboldalakhoz; weboldalak alkotása és fenntartása
mások számára; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprog-
ramok sokszorosítása; számítógép-szoftvertanácsadás; számító-
gép-vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése; szá-
mítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek terve-
zése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kap-
csolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számí-
tógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsön-
zése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 03327 (220) 2008.10.22.
(731) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)

(541) ALPHA THOMSON DIGITAL
(511) 9 Audio-, videotermékek, berendezések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására szolgáló ké-
szülékek televíziók, CD-, DVD-, blue ray-lejátszók; közvetlen

mûsorszórómûhold-vevõkészülékek, autó-audiokészülékek; erõ-
sítõk, radarkészülékek, rádiókészülékek, rádiótelefonok, telefo-
nok, mobiltelefonok elektronikus zsebszámológépek, számoló-
gépek, pénztárgépek, árusítóautomaták, másolókészülékek és gé-
pek, fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók; IT termékek, beren-
dezések; személyi számítógépek, komputerek, laptopok, netboo-
kok, notebookok, munkaállományok, komputer mainboardok,
komputerekhez használt kártyák, komputer jegyzetfüzetek, PDA
(Personal Digital Assistant), set-top dobozok, modemek, billen-
tyûzetek, szkennerek, számítógépes egerek, monitorok, számító-
géphez használható nyomtatók, személyi használatú hordozható
információs terminálok, vonalkódolvasók, hajlékony mágnesle-
mezek, merev mágneslemezek, mágnesszalagos adathordozók,
kompaktlemezek (üres és mûsoros CD-k), audiokazetták (üres és
mûsoros), videokazetták (üres és mûsoros), DVD-lemezek (üres
és mûsoros) CD-ROM-ok, winchesterek, akkumulátorok, száraz-
elemek, napelemek, elemtöltõk, kommunikációra alkalmas be-
rendezések, termékek; navigációs rendszerek, navigációra alkal-
mas termékek; berendezések adatfeldolgozásra alkalmas beren-
dezések, termékek; oktatóberendezések, felszerelések; számolás-
ra alkalmas berendezések, termékek; digitális kép megjelenítésé-
re szolgáló készülékek; fényképezõgépek, digitális fényképezõ-
gépek, videokamerák, digitális fotókeretek.

16 Könyvek, magazinok, idõszakos kiadványok, képek, hasz-
nálati útmutatók, jegyzetfüzetek, borítékok, katalógusok, brosú-
rák, poszterek, árlisták, irattartók, üdvözlõlapok, papírdobozok,
termékdobozok, csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba) termékcsomagolások, gyûjtõ-
kartonok, papír- és mûanyag táskák, szatyrok, papír displayek,
papírszalagok, megállítótáblák, POS anyagok.

(210) M 09 00294 (220) 2009.02.03.
(731) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények; kozmetikumok testápoláshoz és
szépségápoláshoz; kozmetikai készítmények test- és bõrápolás-
hoz; kozmetikumok ajakápoláshoz; kozmetikai olajok; kozmeti-
kai krémek; kozmetikai készítmények napozáshoz; kozmetikai
készítmények száj- és fogápoláshoz; hajápoló, hajmosó, hajszíne-
zõ, hajöblítõ és hajformázó készítmények; kozmetikai tejek;
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; fehérítõ-
készítmények kozmetikai célra; színezõkészítmények kozmetikai
célra; kozmetikai párnácskák; papírtörlõk kozmetikai használatra
és vatta kozmetikai célra; kozmetikai ceruzák; leégés elleni koz-
metikai készítmények; kozmetikai készítmények szempillákhoz;
bõrápoló vizek; aromaterápiás készítmények, különösen aroma-
terápiás olajok és illóolajok aromaterápiához; szépítõszer- és kö-
römlakklemosó szerek; arc- és bõrápoló pakolások; testzselék;
masszázsolajok és nem gyógyhatású masszázskrémek; körömlak-
kok; mûkörmök; nem gyógyhatású fürdõkészítmények; bébipú-
derek és hintõporok; nem gyógyhatású illatszerek, különösen il-
latszerek személyes használatra és lakásillatosítók; potpurrik és
tömjén; borotvakrémek; dezodorok személyes használatra; ba-
juszápoló és szõrtelenítõ viaszok; ragasztók kozmetikai haszná-
latra; pipereszappanok; szappanok, mosó- és tisztítószerek; ház-
tartási tisztítószerek; lefolyótisztító készítmények; bõrcsiszoló
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rizskorpa; nem gyógyhatású tusfürdõk; öblítõk mosodai haszná-
latra; szélvédõmosó folyadékok; szájvizek és nem gyógyhatású
szájöblítõk; fog- és fogsortisztító és -fehérítõ készítmények; nem
gyógyhatású ajakápoló szerek.

(210) M 08 03447 (220) 2008.11.06.
(731) Andrássy Kúria Szálloda és Vendéglátóipari Kft., Tarcal (HU);

Szabó József, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ANDRÁSSY
(511) 33 Szeszes italok, borok, pezsgõk.

(210) M 09 00128 (220) 2009.01.19.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Rovarirtó szerek, inszekticidek, légyfogó papír.
9 Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(210) M 08 03657 (220) 2008.11.27.
(731) B.O.S. Bureau Operation System Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turán Tünde ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Takarítási szolgáltatások.
42 Számítógépek programozása, porta- és recepciós szolgálta-
tási, továbbá vagyonvédelmi, õrzési szolgáltatói tevékenység.

(210) M 09 00124 (220) 2009.01.16.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

(541) Minden szinten szinte minden
(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-

mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek áru-
sítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.

(210) M 08 03455 (220) 2008.11.06.
(731) Baár János, Budapest (HU)
(740) Baár Jánosné, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány, dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 09 00365 (220) 2009.02.11.
(731) Bodolai Éva, Szolnok (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

tevékenységek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 03918 (220) 2008.12.20.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ISLOS
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03876 (220) 2008.12.16.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.

(210) M 08 02304 (220) 2008.07.15.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT CARGO CITY
(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.

43 Vendéglátás (élelmezés); ideiglenes szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(210) M 09 00458 (220) 2009.02.17.
(731) Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs (HU)

(541) Az innovatív város - Innovacity
(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és

vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 00095 (220) 2009.01.15.
(731) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 00023 (220) 2009.01.07.
(731) Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
(740) dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TENGERNYI ÖTLET-ELSÕ KÉZBÕL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00024 (220) 2009.01.07.
(731) Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
(740) dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 04 04356 (220) 2004.10.26.
(731) CEU Posztgraduális Üzleti Kar Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Dr. Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 08 03229 (220) 2008.10.15.
(731) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(210) M 08 03505 (220) 2008.11.11.
(731) Dalkia France (a Limited Partnership with shares),

Saint Andre (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Építési, javítási és üzembe helyezési/telepítési szolgáltatá-
sok az energiatermelés és energiaelosztás területén; gyárak és
energiaközpontok építése; fûtõhálózat építése és ipari áramlókö-
zeg (fluidum) rendszer kialakítása, termikus installáció, víz-,
gõz-, villamos- és nyomólevegõ-vezetékhálózat telepítése és kar-
bantartása; építés; külsõ vagy belsõ festési munkálatok; vakolás,
szerelvényezés; tetõfedés; biztonsági zárak/szerelvények javítá-
sa; kommunális munkák; épületek karbantartása, tisztítása/takarí-
tása, külsõ-belsõ munkák; fertõtlenítés; rágcsálóirtás; eszközök
karbantartása és tisztítása; tisztítóállomások karbantartása.

39 Szállítás; energiaelosztás; vízelosztás; energiatárolás; elekt-
romos áram elosztása; csõvezetékeken való szállítás; energiael-
osztással kapcsolatos tájékoztatás.

40 Anyagmegmunkálással kapcsolatos tájékoztatás; energia-
termelés; víztisztítás; szennyvíztisztítás és -kezelés; ipari, városi,
mezõgazdasági és háztartási különösen folyékony hulladékok ke-
zelése; környezetszennyezés elleni védekezés, nevezetesen a fo-
lyékony, szilárd vagy gáznemû hulladékok kezelése; szennyezõ-
anyagok/hulladék anyagok kezelése (átalakítása); a szennyezõ-
anyagok és hulladékok elégetése; levegõ frissítése és tisztítása;
rézöntés.

42 Mérnöki szolgáltatások; tervezés; építészettel, környezetvé-
delemmel kapcsolatos konzultáció; mûszaki tervek, tanulmá-
nyok; gépészeti kutatás; mûszaki kutatás; mûszaki támogatás;
ipari karbantartás, energiatermelés és -elosztás területén; számí-
tógépes rendszer tervezése; távközlési rendszer tervezése; számí-
tógépes mûszaki adatbázis-tervezés.

(210) M 08 03696 (220) 2008.12.02.
(731) Danavox-H Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 01867 (220) 2008.06.04.
(731) Darvasi Attila, Békéscsaba (HU);

Puyné Pócs Ágnes, Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Palacsinták.
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(210) M 09 00287 (220) 2009.02.03.
(731) DAYMED MEDICAL CENTER Befektetõ és Szolgáltató

Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák;
kórházi szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgál-
tatások; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebé-
szet; pszichológusok szolgáltatásai; szanatóriumok.

(210) M 09 00018 (220) 2009.01.07.
(731) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel

GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00019 (220) 2009.01.07.
(731) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel

GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) ifj. dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 03648 (220) 2006.11.08.
(731) DGS Global Research Kutató, Szervezetfejlesztõ és Tanácsadó

Kft., Budapest (HU)

(541) ORSZÁGOS HR BENCHMARK FELMÉRÉS
(511) 35 Gazdasági elõrejelzések, közvélemény-kutatás, piaci tanul-

mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statiszti-
kai információnyújtás.
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(210) M 09 00410 (220) 2009.02.16.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt., Budapest (HU)

(541) LEDUFAN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00411 (220) 2009.02.16.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt., Budapest (HU)

(541) SIOPRIST
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03920 (220) 2008.12.20.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdu István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) TARGET EVO 966R
(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, radarkészülékek.

(210) M 08 02661 (220) 2008.08.19.
(731) EuroFeb Bt., Budapest (HU)
(740) Szabó Péter, Budapest

(546)

(511) 35 Számítástechnikai eszközök és berendezések, valamint hír-
adás-technikai eszközök és berendezések kereskedelme.

(210) M 08 03887 (220) 2008.12.17.
(731) Euromark Kft., Kecskemét (HU)

(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.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03323 (220) 2008.09.05.
(731) Financiere Elysees Balzac, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) LINEA MARE
(511) 21 Természetes és mûanyag szivacsok, egyik oldalán dörzsfe-

lülettel vagy anélkül, törlõruhák; tisztítóeszközök, nevezetesen
seprûk, felmosórongyok, takarítókefék, takarítókendõk, tisztítás-
hoz használt szarvasbõr, nem elektromos portörlõ eszközök, mo-
sószerrel átitatott kendõk takarításhoz, rozsdamentes acél súroló-
párnák, padlófelmosó kendõk, tartályok és edények tisztítására al-
kalmazott kefék, portörlõ kendõk, acélforgácsból készült szövet
tisztításhoz, háztartási kesztyûk, felmosó kesztyûk, tisztítópár-

nácskák, vödrök; toalettszerek, nevezetesen piperecikkek, tisztál-
kodószerek, kozmetikai eszközök, szappantartó dobozok, fogke-
fék, hajkefék, szappanadagolók és WC-papír-adagolók, fémdo-
bozok papírtörülközõ adagolására, fésûk, szappantartók.

(210) M 08 03691 (220) 2008.12.01.
(731) FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FORD CARGO
(511) 12 Kamionok.

(210) M 09 00312 (220) 2009.02.04.
(731) Funkció Kft, Darnózseli (HU)

(546)

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

(210) M 08 03141 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach, brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térké-
pek, újságok; festékszalag-orsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltá-
volításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ-
(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
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gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzet tobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); fes-
tõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmû-
vesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cég-
táblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvul-
kanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommuni-
kációja; üvegszál optikás hálózatokon történõ kommunikáció;
számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisok-
ban vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ köz-
vetítése; telefon-, elektronikus és számítógépes üzenõ szolgálta-
tások; kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós
idõben történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rend-
szerekrõl vagy számítógépek hálózati rendszereirõl, beleértve az
internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világháló-
ként ismert globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési
hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot;
elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); táv-
konferencia szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis
szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számí-
tógéphez; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz;
otthonról történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák bizto-
sítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátvi-
teli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átvite-
leknél; címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltele-
fon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában fog-
laló árat; hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus
adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferen-
cia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klub szolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mû-
vészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; moziter-
mek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-vevõk,
videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videoka-
merák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, filmszínhá-
zi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek köl-
csönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, bú-
várberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek ren-
dezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése
és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szóra-
kozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoz-
tatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szol-
gáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgál-
tatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesz-
tés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgálta-
tások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
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pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépek, prog-
ramok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); ada-
tok vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus mé-
diára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfel-
mérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); város-
tervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; ener-
giatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03142 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõ-
nyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ra-
gasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolí-
tásához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ-
(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári

szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; im-
port-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynöksé-
gek; önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véle-
ményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák
készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató;
kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megren-
delések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiál-
lítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számító-
gépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; in-
formációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek ré-
szére; dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzet-
toborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgál-
tatás, élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai ren-
delése és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szuper-
marketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik szemé-
lyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tet-
szés szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a kö-
vetkezõ szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer,
ruházkodási, ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás,
külsõ és belsõ dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések,
szépségápolási termékek, karbantartási termékek, termékek gép-
kocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és
konyhai eszközök és cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elekt-
romos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek,
elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, táv-
közlési készülékek, textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek,
nyomtatvány, üzemanyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); fes-
tõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmû-
vesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cég-
tábla festés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvul-
kanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
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kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetí-
tése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mû-
vészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; moziter-
mek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezése (szórakoztatás); mozifilmek, tv-ve-
võk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, vi-
deokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, film-
színházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek
kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket,
búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek
rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szerve-
zése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szóra-
kozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoz-
tatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szol-
gáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgál-
tatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesz-
tés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgálta-
tások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;

földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-
rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03143 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javító olyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõ-
nyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ra-
gasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolí-
tásához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ-
(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
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szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); fes-
tõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmû-
vesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cég-
tábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncsvul-
kanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,

modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetíté-
se; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mû-
vészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozi-
termek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosí-
tása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-
vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikész-
letek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármû-
veket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási verse-
nyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szer-
vezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûve-
lõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósí-
tó szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videosza-
lag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; for-
dítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
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gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-
rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03144 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõ-
nyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ra-
gasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolí-
tásához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ-
(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba

hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); fes-
tõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmû-
vesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cég-
táblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvul-
kanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
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mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetíté-
se; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mû-
vészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozi-
termek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosí-
tása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-
vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikész-
letek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármû-
veket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási verse-
nyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szer-
vezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûve-
lõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósí-
tó szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videosza-
lag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; for-
dítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-

zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépekprogra-
mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-
rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03145 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorló füzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térké-
pek, újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltá-
volításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ
(másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
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önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentum reprodukció; állásügynökségek; személyzettobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõ-
mûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépek-terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetíté-
se; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;

kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mû-
vészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozi-
termek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosí-
tása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-
vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikész-
letek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármû-
veket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási verse-
nyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szer-
vezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûve-
lõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósí-
tó szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videosza-
lag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; for-
dítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
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mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-
rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03146 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõ-
nyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ra-
gasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolí-
tásához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ-
(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacs-
kók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-pa-
pír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üd-
vözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltség elemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-

kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); fes-
tõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmû-
vesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cég-
táblafestés vagy -javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvul-
kanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetíté-
se; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépek hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
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ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mû-
vészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozi-
termek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosí-
tása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-
vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosító berendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikész-
letek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármû-
veket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási verse-
nyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szer-
vezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûve-
lõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósí-
tó szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videosza-
lag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; for-
dítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-

rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03147 (220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy iroda-
szerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mû-
anyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festék-
dobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellé-
kek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készüléke-
ket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegye-
zõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõ-
nyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ra-
gasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolí-
tásához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ (má-
soló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók
mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír;
papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõ-
lapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek; föld-
gömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.

35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag köl-
csönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételé-
nek idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi tár-
saságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tuda-
kozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üz-
letvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóauto-
maták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-
export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; vélemény-
szondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készíté-
se; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelé-
sek adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítá-
sok és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-
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fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; infor-
mációkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettobor-
zás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarke-
tekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyek-
nek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ- és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sport-
cikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási ké-
szülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülé-
kek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzem-
anyagok.

36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bank-
ügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hiteliro-
dák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszá-
mítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szol-
gáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénz-
ügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügy-
nökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értéke-
lése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingat-
lanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek érté-
kelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.

37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek épí-
tése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgé-
pek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõké-
szülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készü-
lékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelé-
se, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztító-
gépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjaví-
tás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõ-
mûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).

38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és in-
formációs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetí-
tés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxköz-
vetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommuni-
káció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetíté-
se; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatok-
hoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-

kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverköz-
ponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vi-
tafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szol-
gáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon háló-
zathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázi-
sokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szol-
gáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); le-
velezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); be-
tanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórako-
zás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevé-
kenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai neve-
lés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, ma-
gazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvköl-
csönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; onli-
ne könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szer-
vezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mû-
vészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozi-
termek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosí-
tása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-
vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági kész-
letek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármû-
veket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási verse-
nyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szer-
vezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûve-
lõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósí-
tó szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videosza-
lag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; for-
dítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgál-
tatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudo-
mánnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõr-
zés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számító-
gép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftverter-
vezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzul-
táció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; szá-
mítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-
zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása har-
madik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek be-
fogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiá-
ra; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-
rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); városter-
vezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energi-
atakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
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harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fej-
lesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafi-
kus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari terve-
zés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 09 00017 (220) 2009.01.07.
(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 08 03929 (220) 2008.12.22.
(731) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03577 (220) 2008.11.17.
(731) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

(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 09 00429 (220) 2009.02.17.
(731) Gyóni Krisztina, Bag (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00036 (220) 2009.01.08.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(210) M 09 00037 (220) 2009.01.08.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(210) M 06 00161 (220) 2006.01.18.
(731) Heiling Média Kft., Budapest (HU)

(541) A FÖLDGÖMB
(511) 16 Folyóirat, könyv, térkép, fénykép.

(210) M 08 02972 (220) 2008.09.23.
(731) Hellipszis Bt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HEART AND STYLE
(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 08 02973 (220) 2008.09.23.
(731) Hellipszis Bt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FIT MAGIC
(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 08 03626 (220) 2008.11.21.
(731) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA TV
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Televíziós szórakoztatás.

(210) M 08 02435 (220) 2008.07.28.
(731) I.M.R. Lease Zrt., Budapest (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ

(546)

(511) 9 Automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékek.

(210) M 08 03612 (220) 2008.12.23.
(731) INGÓ-KER 2003. Bt., Érd (HU)
(740) Kajtárné Damásdi Gabriella, Érd
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(546)

(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, reklámozás, reklámanyagok
terjesztése.

(210) M 08 03971 (220) 2008.12.31.
(731) InnoRáció Kft., Budapest (HU)

(541) vieWizor
(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.

(210) M 08 03930 (220) 2008.12.22.
(731) Integrity Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; számítógép-terminálok közötti összeköttetések,
információszolgáltatás távközlési ügyekben, hozzáférés biztosí-
tása számítógépes világhálóhoz, üzenetek küldése, elektronikus
levelezés.

(210) M 09 00098 (220) 2009.01.15.
(731) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.

(210) M 08 03038 (220) 2008.09.29.
(731) Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és gabonakészítmények, malomipari termékek bú-
zaliszt, búzadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukori-
caliszt, kukoricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt és/vagy tisz-
tított rozs, rozsliszt, rozsdara, hántolt és/vagy tisztított zab, zabda-
ra, zabliszt, zabpehely, zabalapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok

élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, süteményporok, magvakat és
adalékanyagokat is tartalmazó lisztkeverékek, müzlik, dara em-
beri táplálkozásra, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, ke-
nyér, péksütemény, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok, bio-
lisztek.

(210) M 08 01760 (220) 2008.05.27.
(731) Kaffka Kft., Kaposvár (HU)
(740) dr. Jakab József ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 29 (Hús, húskészítmények) sertéshús, marhahú,s csomagolt,
vákuumos, fóliás és habtálcás, védõgázas kiszerelésû, Magyaror-
szágról származó termékek.

(210) M 08 03884 (220) 2008.12.17.
(731) Kaiser 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Vodka.

(210) M 09 00217 (220) 2009.01.28.
(731) KARENOWA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szentendre (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; au-
tómosás; bányamûvelés; biztonsági zárak javítása; bõr ápolása,
tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bú-
torasztalos munkák (javítás); bútorfelújítás; bútorok karbantartá-
sa; bútorok kárpitozása; cipõjavítás; csõ(táv)vezetékek felszere-
lése és karbantartása; daruk (építõipari gépek) kölcsönzése; elekt-
romos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berende-
zések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült gépek
felújítása; esernyõjavítás; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzé-
se; falazás (kömûvesmunka); fehérnemû mosása; fehérnemû va-
salása; fehérnemû-tisztítás; felvonók felszerelése és javítása; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik kar-
bantartása és javítása; gumiabroncsok (újra) futózása; gumiab-
roncsok vulkanizálása (javítás); gyárépítés; hajóépítés; hangsze-
rek restaurálása; homokfúvás; hûtõberendezések üzembe helye-
zése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítá-
sa; javítási tárgyú információk; jármûjavító mûhelyek (üzem-
anyag-utántöltés és karbantartás); jármûfényezés; jármûjavítás;
jármûmosás; jármûvek karbantartása; jármûvek kenése; jármû-
vek rozsda elleni kezelése; jármûvek tisztítása; jelek festése és ja-
vítása; kazánok tisztítása és javítása; kárpit(ozás) javítása; ke-
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mencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés;
kikötõépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kõbányák
kiaknázása; kõmûves munkák; kútfúrás; külsõ és belsõ festés; lak-
kozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lo-
pás elleni riasztók felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés
(szolgáltatás); mólók építése; mosodák; mûtárgyak restaurálása;
napernyõk javítása; nyílászárók beszerelése; órák karbantartása
és javítása; patkányirtás; páncélszekrények karbantartása és javí-
tása; páncéltermek karbantartása és javítása; pelenkamosás; rak-
tárak építése és javítása; repülõgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; ruhagõzölés vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk
tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás (ruhajavítás); számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigete-
lési szolgáltatások (építés); szivattyújavítás; szõrmék karbantar-
tása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélõ készülékek üzem-
be helyezése és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javí-
tások; tetõfedõ munkák; tisztítógépek kölcsönzése; tonerpatronok
újratöltése; tûzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszó-
medencék karbantartása és javítása; állványozás; égõfejek kar-
bantartása és javítása; építés; építési tárgyú információk; építke-
zések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; építõipari
gépek kölcsönzése; épületek (belsõ) tisztítása; épületek tisztítása
(külsõ felületé); öntözõberendezések üzembe helyezése és javítá-
sa; útburkolás; utcaseprõgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás
(vakolási munkák); vásári standok és üzletek építése; vegytisztí-
tás; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés (építõipar).

(210) M 08 03744 (220) 2008.12.05.
(731) Keszthelyi László, Pilisvörösvár (HU)

(546)

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

(210) M 08 03933 (220) 2008.12.22.
(731) Konnex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GYÖNGYÖZÖN
(511) 33 Borok.

(210) M 09 00031 (220) 2009.01.07.
(731) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00032 (220) 2009.01.07.
(731) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00164 (220) 2009.01.22.
(731) Kovácsné Böck Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Kerekes Gábor ügyvéd, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BÖCK PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás, falusi turizmus, panzió- és étteremmûködtetés.

(210) M 08 03436 (220) 2008.11.05.
(731) dr. Kricsfalvi Anita, Budapest (HU)

(541) NOGRADICUM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bárszolgál-

tatások, étkezdék, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, hely-
foglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ön-
kiszolgáló éttermek, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzé-
se, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, szé-
kek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, turistaházak,
vendéglátóipar.

(210) M 08 03565 (220) 2008.11.17.
(731) Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi kutatás, minõség-ellenõrzés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység.

(210) M 08 03519 (220) 2008.11.12.
(731) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STAR WARS
(511) 9 Számítógépek, számítógépszoftver és ezzel együtt forgal-

mazott dokumentáció; interaktív szórakoztató szoftver; kompu-
terjáték-szoftver; komputer- és videóoáték-készülékek; elektro-
nikus játékok; telefonon, rádiótelefonok; rádiók; felvételt tartal-
mazó audio- és videoszalagok; lézerlemezek, videolemezek; fo-
nográffelvételek; kompaktlemezek; CD-ROM-ok; elektronikus
kalkulátorok; elemek, napszemüvegek; hordozható elektronikus
készülékek, elvitelére való táskák; fejre erõsíthetõ telefonok; au-
diokazetta-lejátszók és -felvevõk, CD-lejátszó készülékek,
DVD-lejátszó készülékek, mágnesek; modemek, egéralátétek,
távirányító készülékek.
16 Papíráru és nyomtatvány; könyvek; képes újságok és egyéb
kiadványok, poszterek; képregények; kifestõkönyvek; egyéb te-
vékenységeket serkentõ könyvek; jegyzetfüzetek, címjegyzékek;
üzleti névjegykártyák; tejesüvegek kereskedelmi névvel ellátott
papír zárókupakja; könyvlemezek; csekk-könyvtartók és borítók;
személyi elõjegyzési és szervezési naplók (nem elektronikus);
naptárak; iskolai és irodai cikk, beleértve radírokat, vonalzókat,
ceruzákat, tollakat, levélpapírokat és feljegyzési tömböket; anya-
gok mûvészek részére; nyomtatott papírhoz való minták; dörzsö-
lés útján megjelenõ képek; levélpapír portfóliók, vázlatfüzetek,
ajándékcsomagoló anyag, ajándékcímkék; ajándéktasakok; aján-
dékdobozok; levelezési jegyzetpapír; üdvözlõlapok; rendezvé-
nyeknél használatos papíráru; papírból készült dedorációs anya-
gok; postai levelezõlapok; csomagdíszítõk, levélpapírra ragasz-
tandó címkék; parafa lemezek; krétával használatos táblák; hirde-
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tõtáblák; fotóalbumok; dörzsölõkönyvek, bélyegalbumok; név-
kártyák telefonhíváshoz; mûvészi alkotások reprodukciói; litog-
ráfiák; hologramok; felvasalható jelek; naptárak; kartonfigurák,
jegyzetfüzetek, felragasztható tetoválási matricák.

18 Bõröndök, bevásárlótáskák, hátizsákok, tárcák, bõröndcím-
kék, esernyõk, iskolatáskák, derékra csatolható táskák és minden-
fajta bõráru.

21 Háztartási áru, beleértve bögréket, tányérokat, csészéket,
piknikdobozokat és termoszokat, üvegpoharakat és bögréket,
egyszer használatos poharakat, konyhai eszközök és tartályok, fé-
sûk, kefék, tükrök, fogkefék, hajápolási cikkek, díszítéssel ellátott
fémedények és tálcák, asztali borospalackok, kancsók, és alakza-
tok és szobrocskák cserépbõl, kõedénybõl, üvegbõl porcelánból,
kristályból vagy porcelánból és hulladékpapír kosarak.

24 Textiláruk; törölközõk; fürdõlepedõk; textilbevonatú cik-
kek; ablaksötétítõk; steppelt strandpaplanok; asztalnemû és vá-
szonáru; tányéralátétek; bútorok felújításánál huzatként rögzített
anyagok; kárpitosanyagok; függönyök; zsebkendõk; ágynemû,
beleértve lepedõket, párnahuzatokat, tûzött paplanokat, ágytaka-
rókat, pokrócokat, párnautánzatokat, matracalátéteket és mat-
rac-huzatanyagokat.

25 Férfi-, nõi és gyermekruházati cikkek, így alsóruházat, esõ-
ruházat, hálóruházat, harisnyaféleségek, cipõk és lábbelik, övek,
harisnyatartók és nadrágtartók, kalapok, sapkák, fejfedõk, jelme-
zek és álarcok, valamint álarcosbáli játékkészletek.

28 Játékok, játékszerek, játékáruk; sportcikkek, elektronikus és
videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi
szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott ré-
szekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játékmû-
vek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egyélû kor-
csolyák; álarcosbáli kosztümök és álarcok, vidámparki jármûvek;
játékkártyák.

30 Édes aprósütemények, sós kekszek, cukorkák, csokoládé,
kandírozott gyümölcs, kandírozott dió, jégkrém, fagyasztott cuk-
rászati termékek, fagyasztott joghurt, hab, pudingok, torták, cuk-
rászsütemények, gabonafélék, rágógumi, kávé, tea, kakaó, pótká-
vé, méz és mártások.

35 Elektronikus vagy egyéb online úton történõ megrendelé-
sek, vásárlás, licencia, vagy áru és szolgáltatások egyéb elosztásá-
ra; kiskereskedõi szolgáltatások; bevásárlási szolgáltatások,
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével.

41 Audiovizuális, kábeltelevízió-, televízió- és rádióprogra-
mok körébe tartozó szórakoztatószolgáltatások; mozgófilmek, te-
levízióprogramok, filmsorozatok és más audiovizuális mûvek
gyártása és elosztása; audiovizuális szórakoztatóipari szolgáltatás
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével;
hírek és információs programok hozzáférhetõvé tétele az elektro-
nikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével; interak-
tív komputerjátékok hozzáférhetõvé tétele elektronikus hálózat,
vagy egyéb online eszközök segítségével; elektronikus hirdetõ-
tábla szolgáltatás; mulattatás szórakoztató programok keretében;
klub keretében történõ szórakoztatás; egyéb online szolgáltatás,
nevezetesen szórakoztató hírek, információk közlése és online
rajongói klub szolgáltatások.

(210) M 08 03663 (220) 2008.11.28.
(731) László Béla, Budapest (HU)

(541) Kedvenckártya
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, adathordozó kár-

tyák, könyvek és prospektusok, naptárak, nyomtatványok és
nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, poszterek, molinók és zászlók, öntapadó címkék,
pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írósze-
rek, tollak, címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szi-
tázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készü-
lékek kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,

eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszö-
vegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós rek-
lámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.

(210) M 09 00162 (220) 2009.01.22.
(731) Magyar János Ferenc, Budapest (HU)

(541) DR.BIOGET
(511) 5 Egészségügyi készítmények, gyógyászati használatra, vita-

minok, táplálékkiegészítõk, gyógynövénykapszulák.

(210) M 08 03324 (220) 2008.10.22.
(731) Magyar Temetkezési Kellékgyártók és Forgalmazók

Egyesülete, Ajka (HU)
(740) dr. Simóka Beáta, Simóka Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok; fali dísztáblák nem textilbõl (bútorzat); fejtáma-
szok (bútorok); függönyök ablakokba, belsõ; koporsók; koporsó-
szerelvények (nem fémbõl); paravánok (bútorok); párnák, fejpár-
nák; szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból;
urnák (temetési).

35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; rek-
lámanyagok, röplapok, prospektusok, myomtatványok, árumin-
ták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás.

45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés.

(210) M 07 01076 (220) 2007.03.30.
(731) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(541) Fehérvári 7 Nap
(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, nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(210) M 08 02604 (220) 2008.08.13.
(731) Market Group Inc., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Orosz Róbert ügyvéd, Dr. Orosz Róbert Ügyvédi Iroda,

Jászberény

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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(210) M 04 04403 (220) 2004.10.08.
(731) MARS Inc., McLean, Virginia (US)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályokba nem sorolt fémtermékek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülékek; CD-lejátszó; CD; rá-
dió; lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon,
telefonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ ké-
szülék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojá-
ték-kazetta; videotelefon; videoképernyõ; óra; autórádió; rádiós
ébresztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és
mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számító-
gép; szemüvegtok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtartó lánc;
szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse;
fényszûrõ lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ;
búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómel-
lény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó
jelzõfény; mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ;
hajcsavaró, bukósisak.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-
pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; ká-
vépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; haj-
szárító; jégszekrény, fagyasztóláda.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek; drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertya-
tartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc; karóra.

16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártyák
(trading cardok); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártyák; te-
jesüvegkupak; könyvjelzõ; mûvészkellékek; író- vagy rajzszerek;
naptár, poszter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási és tan-
anyagok; irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonalzó; levonókép
(dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album; csomagolópa-
pír; ajándékkísérõ kártya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír ren-
dezvénykellékek; papír dekorációs anyagok; csomagolóanyagok;
parafa tábla; iskolatábla; hirdetõtábla; bélyegalbumok; kézi-
könyv; fotóalbum; fénykép; papír- vagy kartonmodellek; irodai
vagy háztartási ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mû-
vészkellékek; levélnehezék; ceruzakészlet; ceruza- vagy tolltar-
tótok; ceruza- vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képes-
lap; modellezõkellékek; kotta.

18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dozó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszesszer, pipe-
retáska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó
zsák, sportszatyor, névjegykártyatartó, kameratartó; piperetáska,
kulcstartó, kártyatartó, bõrböl készült útitáska, esernyõ, naper-
nyõ, sétapálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõr-
bõl készült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és
cipõ bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.

20 Bútorok, tükrök, képkeret; más áruosztályba nem sorolt fá-
ból, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült ter-
mékek, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anya-
gokat utánzó anyagokból, vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ru-
haakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasz-
tal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, maga-
sított gyermekszék, bébi-járókeret, járóka, felfújható reklámtár-
gyak, ékszerdobozok, levélszekrény, örökmozgó (szélforgó), iro-
da bútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyagszobor, papírtörölkö-
zõ-adagoló, tálca.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szi-
vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartó doboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, por-
celán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárka-
litka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukortartó; ruha-
akasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágódeszka;
poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéörlõ; kávészûrõ, ká-
véskanna; üvegnyító; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörül-
közõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok;
ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és láboskészlet;
lábos; tányér; fazék; fûszertartókészlet; sótartó; sószóró; borsszó-
ró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ; étlap-
tartó; szerencsemalac; pénzkazetta.

24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû; textil asztalterítõ,
szalvéta.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm.

(210) M 08 03162 (220) 2008.10.09.
(731) MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A SZERETET IHLETTE
(511) 31 Más osztályokba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és

erdészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és
zöldségek; táplálékkiegészítõk állatok részére; szépiacsontok;
csontok és ehetõ gumicsontok; állati alom.

35 Reklámozás és szponzorszolgáltatás.

(210) M 09 00413 (220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MASTERNET
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anyagok; hangszi-
getelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célra; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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(210) M 09 00414 (220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MASTERMAX
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anyagok; hangszi-
getelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célre; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(210) M 09 00415 (220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AQUAWELL
(511) 19 Építõanyag-kivonatok; bitumenalapú építési anyagok; bitu-

menes anyagok tetõfedéshez; építõanyagok nem fémbõl; építõ-
elemek betonból; épület panelok nem fémbõl; habarcsok építési
célokra; tetõburkolatok, tetõhéjazatok nem fémbõl; tetõfedõanya-
gok nem fémbõl; tûzálló anyagok.

(210) M 08 03752 (220) 2008.12.08.
(731) MatekSoft Kft., Gödöllõ (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, 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.

(210) M 09 00025 (220) 2009.01.07.
(731) Max-Immun Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 09 00220 (220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 09 00221 (220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 09 00222 (220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 09 00223 (220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 09 00224 (220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 08 03810 (220) 2008.12.11.
(731) Monitor Alarm Biztonságtechnikai Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére.

(210) M 09 00309 (220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: tele-
fonkönyvek és szakmai névsorok.

35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.

38 Adattovábbítás, adatközlés.

41 Kiadói tevékenység.

42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 00310 (220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: tele-
fonkönyvek és szakmai névsorok.

35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.

38 Adattovábbítás, adatközlés.

41 Kiadói tevékenység.

42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 00311 (220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: tele-
fonkönyvek és szakmai névsorok.

35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.

38 Adattovábbítás, adatközlés.

41 Kiadói tevékenység.

42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 00096 (220) 2009.01.15.
(731) NetBomba Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás.

(210) M 09 00384 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ISOLDA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(210) M 09 00385 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) IAMNA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(210) M 09 00386 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DECIORA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(210) M 09 00387 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LAMUNA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(210) M 09 00388 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LOVAMOUR
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.

(210) M 09 00389 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DADIBRA
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.

(210) M 09 00390 (220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LACTOPROTECT
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.

(210) M 08 03643 (220) 2008.11.25.
(731) ODP Vital Kft., Pécs (HU)

(541) DR HERZ
(511) 5 Vitaminkészítmények.

(210) M 08 03000 (220) 2008.09.25.
(731) OPTICNET HUNGARY Érdekképviseleti Egyesülés,

Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9 Kontaktlencse; optikai cikkek, optikai készülékek és eszkö-
zök, optikai lencsék, optikai üvegek, optikai üvegszálak (fényve-
zetõ szálak), napszemüvegek, szemüvegek (optikai), szemüveg-
keretek, szemüveglencse üvegfej, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok.
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(210) M 08 02993 (220) 2008.09.24.
(731) Pawel Ungeheuer, 38-400 Krosno (PL)

(541) PORTIUS
(511) 33 Borok.

39 Utazások szervezése, helyfoglalás utazáshoz, látogatások
tervezése turistáknak, borászati utazások szervezése.
43 Vendéglátás- hotel és idõleges szállásadás, valamint élelme-
zés.

(210) M 09 00029 (220) 2009.01.07.
(731) Pervuninszky Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Uniel
(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-

pek.
11 Világítóberendezések.

(210) M 09 00307 (220) 2009.02.04.
(731) PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

(541) MIRCI
(511) 31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott

állatoknak; táplálék állatoknak.

(210) M 09 00308 (220) 2009.02.04.
(731) PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

(541) BERCI
(511) 31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott

állatoknak; táplálék állatoknak.

(210) M 09 00174 (220) 2009.01.22.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SANTAL
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.

(210) M 09 00564 (220) 2009.03.04.
(731) POLÁRIUM Hangulat- és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) SENSOLITE
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; fényterápiához, fényterápiával
kombinált oxigén-, hang-, illat- és más fizikoterápiához használ-
ható készülékek és berendezések

(210) M 05 01777 (220) 2005.05.20.
(731) Popper Ádám, Budapest (HU)
(740) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) Angolul leg a láb
(511) 9 Tudományos, oktatási, nyelvoktatási célra szolgáló oktató-

berendezések, felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathor-
dozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, CD-ROM
(kompakt) lemezek, televíziós vevõkészülékkel, video- és
DVD-lejátszó készülékkel együtt használható játékok, diavetítõk,
diapozitívok, hangfelvevõ készülékek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangvisszaadó készülékek,
hologramok, kompakt (CD-) lemezjátszók, kompakt lemezek
(CD) (audio-video), magnetofonok, magnetofonszalagok, mág-
neskártyák, mechanikus cégtáblák, modemek, noteszgépek, note-
bookok, oktatási készülékek, olvasóegységek, optikai adathordo-

zók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek,
animációs filmek, filmek, filmszalagok, mobiltelefon-készülé-
kek, rádiótelefon-készülékek, számítógépes tanuló-, nyelvoktató
és játékprogramok, szövegszerkesztõ gépek, szótárgépek, nyelv-
oktató gépek; floppyk, audio- és videokazetták, videokamera-ka-
zetták, digitális fényképkártyák és egyéb képhordozók, DVD
(digitális videolemez) és egyéb lágy és merevlemezes informá-
cióhordozók.

16 Oktatási eszközök (készülék kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok, nyomdabetûk, klisék, papíráru, karton és ezen anya-
gokból készült termékek, nyomtatványok, sablonok, iskolasze-
rek, iskolai táblák, kartonkötések, kézikönyvek, albumok, blok-
kok, borítékok, folyóiratok, füzetek, katalógusok, képek, köny-
vek, matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
öntapadó címkék, nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak, nyelvi
munkafüzetek, oktatási reklámanyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák, alkotómûhelyek szervezése, és lebo-
nyolítása, audio- és videoberendezések terjesztése és kölcsönzé-
se, digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, filmgyártás, filmstúdió, színházak, mûvelõdési
házak, oktatási intézmények üzemeltetése, fordítói szolgáltatá-
sok, hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektroni-
kus tanfolyamok, publikációk, játékok szolgáltatása, óvodák (ne-
velés, oktatás), rádió- és televízióprogramok készítése, show-mû-
sorok, szövegek kiadása, videofilmgyártás, videoszalagok köl-
csönzése; nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, nyelvoktató rendsze-
rek terjesztése, kölcsönzése, nyelvtanulás, nyelvoktató könyvek
megalkotása, és terjesztése, gyermekoktatás, nyelviskolai szol-
gáltatások, iskolai nyelvoktatás, óvodai nyelvoktatás, audiovizu-
ális nyelvoktatás, nyelvstúdiók, interaktív nyelvoktatás, audiovi-
zuális nyelvoktató anyag terjesztése, nyelvtanfolyamok szervezé-
se, kölcsönzése, nyelvkönyvek szerzése, kiadása, elektronikus
online nyelvkönyvek, nyelvoktatással kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása, kiadása, könyvtárakon keresztül nyelvoktatási anyagok
kölcsönzése, számítógépes nyelvoktató programok terjesztése,
alkalmazása; nyelvoktatási anyag filmen, audio- és videokazet-
tán, CD-n, DVD-n, interneten és más, nyomtatott vagy elektroni-
kus hordozón vagy úton történõ gyártása, terjesztése, kölcsönzése
vagy oktatási, nevelési célzatú tevékenységekben való felhaszná-
lása.

(210) M 08 03364 (220) 2008.10.30.
(731) Pro Bona Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00229 (220) 2009.01.28.
(731) dr. Pál Gabriella, Nyíregyháza (HU);

Árokszállásiné dr. Pál Zsuzsanna, Nyíregyháza (HU)

(546)
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(511) 29 Tej- és tejtermékek.

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

(210) M 08 03959 (220) 2008.12.29.
(731) Rácz Péter, Gyömrõ (HU)
(740) dr. Hoványi Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Egyéb mérõberendezések és felszerelések; automata áruel-
osztó berendezések és szerkezetek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészü-
lékek, elektromos; mérõmûszerek; számlálók, mérõmûszerek.

(210) M 08 02033 (220) 2008.06.19.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÜZLET & SIKER „MINÕSÍTETT VÁLLALKO-
ZÁS”

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, különösen hirdetési oldalak készítése,
információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesz-
tése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, köz-
vélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás: segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés: elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése.

(210) M 08 03811 (220) 2008.12.11.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÍME A NÕ!
(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.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása; szórakoztató és kulturális mûsorok
készítése, szerkesztése.

(210) M 08 03444 (220) 2008.11.06.
(731) Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ ügyvéd, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

30 Tejet tartalamzó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaniliás krém).

32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó al-
koholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.

(210) M 08 03748 (220) 2008.12.05.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) HISZÜNK A SZERENCSÉBEN
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító- és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, vékony
fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01761 (220) 2008.06.09.
(731) Tietze Nándor Pál, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(546)

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

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

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

(210) M 08 03697 (220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 32 Víz.

(210) M 08 03699 (220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Víz.

(210) M 07 00142 (220) 2007.01.18.
(731) Tizennyolc körül Alapítvány, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 03650 (220) 2008.11.26.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb anyagok mosodai célokra,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok,
illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogpasz-
ták.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra; csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ
anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek, rovarirtó készítmé-
nyek; fungicidek, herbicidek.

29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; konzervált, fa-
gyasztott és szárított gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvá-
rok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, sütemény és

édességek, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor, só, mustár;
ecet, öntetek (ízesítõk); fûszerek; étkezési jég.

35 Hirdetések; üzletvezetés; üzleti adminisztráció ; irodai tevé-
kenységek, fõleg hirdetések és promóciós tevékenység.

(210) M 08 03798 (220) 2008.12.10.
(731) Union Musik 2003 Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

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.

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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(210) M 08 03757 (220) 2008.12.08.
(731) V.I. POSSE Bt., Budapest (HU)

(541) HHBZ HIP HOP BOYZ
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, oktatás, különösen szakmai kép-

zés és kulturális tevékenységek, sport.

(210) M 08 03487 (220) 2008.11.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) LOWAREN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.
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(210) M 08 01542 (220) 2008.04.30.
(731) Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)

(541) KISTIGRIS 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; tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabe-
tûk; klisék; magazinok, revük (idõszaki lapok).

(210) M 09 00306 (220) 2009.02.04.
(731) Westend Ingatlanhasznosító Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03496 (220) 2008.11.10.
(731) XU, Yunfeng, Chengdu City, Sichuan Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõrutánzatok; pénztárcák; iskolatáskák; hátizsákok; akta-
táskák; kézitáskák; útitáskák; oldalzsákok; állatbõrök; esernyõk.

25 Lábbelik; csizmák; szíjak; ruházati cikkek; sportcipõk; bun-
dák (ruházat); sapkák (fejfedõk); harisnyák; pelerinek, övek.

(210) M 09 00230 (220) 2009.01.28.
(731) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EGÉRFALAT
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,

gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmen-
tes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövé-
nyekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.

30 Puding, jég étkezési célra, fagylaltpor.

(210) M 08 00974 (220) 2008.03.19.
(731) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejkrémmel töltött áruk (tejsnack termékek).

A rovat 127 db közlést tartalmaz.
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