
(210) M 05 02467 (220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),

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

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; szemé-
lyi számítógépek; számítógép hardver komponensek és periféri-
ák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; szemé-
lyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektroni-
kus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoft-
ver; elektronikus számológépek; tudományos elektronikus szá-
mológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák;
nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD televíziókészülékek; navi-
gációs berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések
és eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rá-
diós személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésé-
re, átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

(210) M 05 02468 (220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),

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

Budapest

(541) NATURAL TEXTBOOK DISPLAY
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; szemé-
lyi számítógépek; számítógép hardver komponensek és periféri-
ák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; szemé-
lyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektroni-
kus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoft-
ver; elektronikus számológépek; tudományos elektronikus szá-
mológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák;
nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD televíziókészülékek; navi-
gációs berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések
és eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rá-
diós személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésé-
re, átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

(210) M 07 01943 (220) 2007.05.23.
(731) dr. Molnár István, Kecskemét (HU)

(546)

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

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 03675 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nõk Lapja
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 01175 (220) 2008.04.07.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) DIVATDIKTÁTOR
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; különösen rádió-
és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-
mûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoz-
tatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.

(210) M 08 03049 (220) 2008.09.30.
(731) HAME a.s., Uherské Hradiste (CZ)
(740) dr. Varga Bernadett, Kun és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ördögi pirítós keverék
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonat.

(210) M 08 03246 (220) 2008.10.06.
(731) COMPEXPO Rendezvényszervezõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Valkovits Ágnes, Budapest
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(546)

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

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

(210) M 08 03359 (220) 2008.10.30.
(731) Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, Szekszárd (HU)
(740) dr. Sándor Tamás, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi

Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 03368 (220) 1997.12.08.
(731) AGC Flat Glass Europe S.A., Bruxelles (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ARTLITE
(511) 11 Fürdõszobai berendezések; zuhanyzók, zuhanykabinok, zu-

hanyválaszfalak és zuhanyfülkék; üvegbõl, dekorált üvegbõl,
mintázott üvegbõl és selyemszitanyomásos üvegbõl készített zu-
hanyzók, zuhanykabinok, zuhanyválaszfalak és zuhanyfülkék; a
fenti áruk részei és felszerelései, kivéve az alapjában véve kõbõl,
cementbõl, falazóanyagból vagy öntött márványból készített ter-
mékek.

17 Mûanyagból és megerõsített mûanyagból készült burkola-
tok, lemezek, panelek és válaszfalak mintázott, nyomott vagy se-
lyemszitanyomott felületekkel vagy ezek nélkül; a fenti termékek
részei és szerelvényei.

19 Építési (hõszigetelõ) üveg, ablaküveg, úsztatott üveg, mere-
vített üveg, edzett üveg, temperált üveg, biztonsági üveg, fémmel
bevont üveg; bevont üveg; mintázott üveg, nyomott üveg, se-
lyemszitanyomott üveg, zománcozott üveg; ablakok; nem fémbõl
készült ablakkeretek és ablaktokok, nem fémbõl készült ajtók és
ajtókeretek; üveg- és mûanyag burkolatok, lemezek, panelek és
válaszfalak épületekhez, külsõ és belsõ szerelvényekhez, külsõ és
belsõ dekorálási célokra, bútorokhoz, fürdõszobai berendezések-
hez, zuhanyzókhoz, zuhanyfülkékhez és zuhanyfalakhoz; a fenti
termékek részei és felszerelései, kivéve természetes vagy mester-
séges kövek, cement, mész, malter, gipsz, kavics vagy útépítéshez
használt termékek és kivéve bármilyen terméket, ami teljesen
vagy lényegesen agyagból vagy öntött márványból készült.

20 Bútorok; üvegbútorok; tükrök, tükrözött üveg, mintázott
tükrök, nyomott tükrök, selyemszitanyomott tükrök, zománco-
zott tükrök; vitrinek; felszerelések bútorokhoz, ablakokhoz és aj-
tókhoz; felszerelések; a fenti termékek részei és szerelvényei.

21 Üvegkészítmények; megmunkálatlan és félig megmunkált
üveg (kivéve épületekben használt üveg); mintázott üveg, nyo-
mott üveg, selyemszitanyomott üveg, zománcozott üveg; színe-
zett üveg, fémbevonatú üveg, bevont üveg, melegítõüveg, formá-
zott üveg, megerõsített üveg, úsztatott üveg, öntött üveg, nem
visszatükrözõ üveg; üvegek jármûvekhez, melyek nem tartoznak
más osztályokba; üvegburkolatok, lemezek, panelek és válaszfa-
lak; háztartási vagy konyhai felszerelések és tartályok (nem ne-
mesfém illetve nemesfémmel bevont); konyhai vágófelületek; a
fenti termékek részei és szerelvényei.

(210) M 08 03513 (220) 2008.11.11.
(731) EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Kft.,

Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, fénymásolás, gazdasági elõre-
jelzések.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása,
elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek
és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai.

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, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalak-
hoz, kutatás és fejlesztés (mások részére).

(210) M 08 03675 (220) 2008.12.01.
(731) Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MTI-Magyar Távirati Iroda Zrt.
(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgá-
ló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klub-
szolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek ki-
adása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás, show-mû-
sorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

42 Fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások, kiállítóhelyek szervezése, levele-
zési szolgáltatások, litografálás, kõnyomás, mikrofilmezés,
nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, rendezvényhez termek
kölcsönzése.

(210) M 08 03676 (220) 2008.12.01.
(731) Xiang Cheng Jie, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, lábbeli.
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(210) M 08 03683 (220) 2008.12.01.
(731) Made in Space Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozása (filmek) filmgyártás, filmstúdi-
ók, filmszínházak üzemeltetése, fordítói szolgáltatások, gyakor-
lati képzés [szemléltetés], hangstúdiók szolgáltatásai, karaoke
szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [be-
mutatók, kiállítások], oktatás,oktatási tárgyú információk, online
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból, óvodák [nevelés], rádió-
és televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, sport-
edzõtábori szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, videokame-
rák kölcsönzése, videoszalagok gyártása, video(szalagra) filme-
zés, zene összeállítása, zenés kabarék, varieték, állatidomítás,
éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása.

(210) M 08 03746 (220) 2008.12.05.
(731) Szabíria Kft., Debrecen (HU)

(541) PANNONHALMA GYÖNGYE
(511) 32 Pannonhalma környékérõl származó ásványvizek.

(210) M 08 03814 (220) 2008.12.11.
(731) Ónodi Miklós, Budapest (HU)

(541) MARDELL
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások, állatkozmetika, állatok

ápolása, állattenyésztés.

(210) M 08 03815 (220) 2008.12.11.
(731) Kerrend Kereskedelmi, Értékesítési és Szolgáltató Rendszerek

Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 35 Kereskedelmi információs ügynökségek; konzultációk üz-
letvezetéshez; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; önköltségi,
elõállítási ár elemzése; piackutatások; szakértõi vélemény nyújtá-
sa ügyletekben; tanácsadás az ipari tulajdonjog területén; tanács-
adó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékozta-
tások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesz-
tési (reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás; vezetésben nyújtott támogatás; kereskedelmi vagy
iparvállalatoknál.

(210) M 08 03847 (220) 2008.12.15.
(731) Kövér András, Budapest (HU)

(541) MANTRA PORNO
(511) 41 Zeneszerzés; zenemûvek eladása nyilvánosan; koncertezés;

audiovizuális alkotások bemutatása, készítése; performance elõ-

adása nyilvánosan; színpadi elõadás; animációs film készítése,
bemutatása; rövidfilmek, videoklipek készítése,; sound design,
képi alkotások hangaláfestésének készítése, nyilvános elõadása;
képi és hanghatásokkal készülõ elõadások nyilvános bemutatása;
audiovizuális elõadáshoz kapcsolódó hang- és képi elemek elké-
szítése; színpadi elõadás készítése, bemutatása.

(210) M 08 03851 (220) 2008.12.16.
(731) Simon Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(541) CORVINUS-INGATLAN
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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 08 03858 (220) 2008.12.16.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

(210) M 08 03859 (220) 2008.12.16.
(731) Landmedia Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 08 03863 (220) 2008.12.16.
(731) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) DOMUS
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

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

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

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

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 08 03864 (220) 2008.12.16.
(731) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 08 03865 (220) 2008.12.16.
(731) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 08 03866 (220) 2008.12.16.
(731) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 03868 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Habtejszín.

(210) M 08 03869 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Fõzõtejszín.

(210) M 08 03870 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Kefir.

(210) M 08 03871 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.
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(210) M 08 03872 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Natúr vajkrém.

(210) M 08 03873 (220) 2008.12.16.
(731) BÉZS Kézimunka Kereskedelmi Kft., Szigetszentmiklós (HU);

ÉVA-Kézimunka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

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

(541) ÉVA
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk.

35 Kézimunkatermékek kiskereskedelme, reklámozás; kézi-
munkával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi ad-
minisztráció és irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú vá-
sárok , illetve kiállítások szervezése; online megrendelési szolgál-
tatások számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs
hálózatokon keresztül; online kereskedelem kézimunka termé-
kekre.

(210) M 08 03874 (220) 2008.12.16.
(731) BÉZS Kézimunka Kereskedelmi Kft., Szigetszentmiklós (HU);

ÉVA-Kézimunka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

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

(546)

(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk.

35 Kézimunkatermékek kiskereskedelme, reklámozása; kézi-
munkával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi ad-
minisztráció és irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú vá-
sárok, illetve kiállítások szervezése; online megrendelési szolgál-
tatások számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs
hálózatokon keresztül; online kereskedelem kézimunka termé-
kekre.

(210) M 08 03885 (220) 2008.12.17.
(731) Bio-Holding Kft., Budapest (HU)
(740) Kozma Anita, Gyõr

(546)

(511) 10 Masszázságyak.

(210) M 08 03913 (220) 2008.12.20.
(731) Airport-Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Garamhegyi Vera ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 08 03916 (220) 2008.12.20.
(731) AIRPORT-HOTEL Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Garamhegyi Vera ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03967 (220) 2008.12.30.
(731) Juvapharma Kft., Káva (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk, étrend-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek, tyúk-
szemtapaszok, ragtapaszok, gyógynövények, gyógyteák, egész-
ségügyi kötszerek, gyógyhatású és gyógyszerészeti készítmé-
nyek; vegyi péksütemények gyógyászati használatra; állatgyó-
gyászati gyógyszerek.

(210) M 09 00004 (220) 2009.01.06.
(731) Honest & Gain Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 00008 (220) 2009.01.06.
(731) Márkus Márton, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Hidegkonyhai termékek, szendvicsek.

43 Vendéglátás, catering szolgáltatás.

(210) M 09 00030 (220) 2009.01.07.
(731) INDIVIT Gyógyszer és Gyógyászati Terméket Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Miskolc (HU)

(541) IndiVIT, a személyre szabott vitamin
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 09 00058 (220) 2009.01.12.
(731) Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány,

Abádszalók (HU)
(740) dr. Szabó Judit, Szolnok

(546)

(511) 30 Csokoládé, bonbon.

(210) M 09 00070 (220) 2004.04.30.
(731) The Bobby Company, Golden, Colorado 80401 (US)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) BOPPY
(511) 16 Gyermekkönyvek; gyermekeknek való activity-könyvek;

gyermekeknek való mûvészi kiegészítõk; oktatási anyagok.

25 Ruházati cikkek csecsemõknek és gyermekeknek.

28 Játszószõnyeges bébitornázók és mini játszóterek; játékok
csecsemõknek és gyermekeknek játékmackók kivételével; zenélõ
körforgók.

(210) M 09 00266 (220) 2009.02.02.
(731) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Zinic 700
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 09 00267 (220) 2009.02.02.
(731) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Algamix
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 09 00268 (220) 2009.02.02.
(731) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00278 (220) 2009.02.02.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 00280 (220) 2009.02.02.
(731) Solprax Kft., Pécs (HU)

(541) SOL-X
(511) 3 Kozmetikai és bõrápoló szerek; kozmetikai szerek.

5 Bõrápoló és gyógyszerkészítmények; fájdalomcsillapító;
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
égési sérülésekre; gyógyszerek /humán/; gyógynövények; égési
sérülések kezelésére szolgáló készítmények.

(210) M 09 00304 (220) 2009.02.04.
(731) LichTax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Dr. Bednár András Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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(546)

(511) 29 Lekvár.

32 Gyümölcslevek.

33 Pálinkák, brandyk.

(210) M 09 00319 (220) 2009.01.29.
(731) Mag Televízió Kft., Újhartyán (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 00325 (220) 2005.07.18.
(731) Whirlpool Polska Sp. z.o.o., Warsaw (PL)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) POLAR
(511) 7 Motorok, így villanymotorok (kivéve szárazföldi jármûmo-

torok), villamos hajtású szivattyúk, hûtõ- és légkondicionáló
kompresszorok, élelmiszerek, ágynemû és textiláruk mosására
szolgáló készülékek és berendezések, nevezetesen mosógépek,
edénymosogató gépek, pohármosogató gépek, zöldségmosó gé-
pek, vegytisztító gépek, centrifugák, vasalógépek, simítógépek,
mosógép- és mosogatógép-alkatrészek és tartozékok; élelmiszer-
gyártó és -feldolgozó berendezések; konyhai hulladék és szemét-
zúzó és tömörítõ gépek; kisméretû, hordozható háztartási készülé-
kek, így keverõgépek, robotgépek, darálók, gyümölcsprések, va-
lamint a felsorolt termékek alkatrészei és szerelvényei.

11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, fagyasztó-, szárító-, lég-
kondicionáló, légtisztító, vízszolgáltató berendezések, beleértve
elektromos sütõk, elektromos kenyérpirítók; elektromos forró-
ital-készítõ gépek; elektromos kávéfõzõk; elektromos gofrisütõk;
elektromos fagylaltkészítõ gépek, elektromos ételmelegítõ készü-
lékek; ételmelegítõ fiókok, ruhamosó gépek, ruhaszárító gépek,
edénymosogató gépek, mosdókagylók és konyhai mosogatók;
villanytûzhelyek és -sütõk, gáztüzhelyek és -sütõk, tûzhely- és
mikrohullámúsütõ-fedõlapok; fõzõlapok, rezsók, mikrohullámú
sütõk; hûtõk, fagyasztók, kombinált hûtõk, jégkockakészítõ hûtõ-
gépek, hõszabályozós bortárolók, forróvíz-elosztók, vízellátó
egységek a hideg víz és jég elkülönítésére a hûtõkben, valamint a

szûrt víz elkülönítésére a háztartási vízszûrõ egységekben, a fent
említett termékek alkatrészei és tartozékai.

37 Motorok, így villanymotorok (szárazföldi jármûmotorok ki-
vételével), villamos hajtású szivattyúk, hûtõ- és légkondicionáló
kompresszorok, háztartási készülékek, így ruhamosó gépek, ruha-
szárító gépek, mosogatógépek, háztartási hulladékörlõ berende-
zések, háztartási szemétzúzó és tömörítõberendezések, fûtõ-, fõ-
zõ-, szárító-, hûtõ-, fagyasztókészülékek és berendezések, mikro-
hullámú sütõk, tûzhelyfedelek, légtisztító, szellõztetõ és vízellátó
berendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

(210) M 09 00327 (220) 2009.02.05.
(731) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(210) M 09 00328 (220) 2009.02.05.
(731) MONTIVÍZ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00331 (220) 2009.02.20.
(731) KLF Foods Hungary Kft., Tompaládony (HU)

(546)

(511) 16 Zacskók csomagolásra papírból vagy mûanyagból.

43 Gyorséttermek, kantinok, büfék.

(210) M 09 00332 (220) 2009.02.20.
(731) KLF Foods Hungary Kft., Tompaládony (HU)

(541) Mr.KEBAB
(511) 43 Gyorséttermek, kantinok, büfék.

(210) M 09 00333 (220) 2009.02.06.
(731) Kisgergely Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

(541) KISGERGELY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00337 (220) 2009.02.06.
(731) Thormed Kft., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00368 (220) 2009.02.11.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (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.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00376 (220) 2009.02.12.
(731) Lányi Veronika, Pély (HU)
(740) dr. Kaszás Tamás, Zsidai és Szekfû Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00378 (220) 2009.02.12.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(541) FARMFÖL
(511) 29 Tejföl.

(210) M 09 00382 (220) 2009.02.12.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 09 00425 (220) 2009.02.17.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) IMMUNOBEE
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(210) M 09 00426 (220) 2009.02.17.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ORGANIT
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(210) M 09 00431 (220) 2009.02.17.
(731) Kaspi Állateledel Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) RONI
(511) 31 Állateledel.

(210) M 09 00434 (220) 2009.02.17.
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) INOVIS
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-

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

(210) M 09 00461 (220) 2009.02.20.
(731) Pikaant- Friss Kávé Bt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávék.
43 Vendéglátás, kávéházak.

(210) M 09 00464 (220) 2009.02.20.
(731) HomeFull Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 17 Hangszigetelõ anyagok; hõsugárzást gátló anyagok; hõszi-
getelõ anyagok; nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekhez;
szigetelõanyagok; tömítések, szigetelések.
19 Belsõ borítólemezek, nem fémbõl; burkolatok, nem fémbõl,
építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémbõl; burkolóla-
pok, nem fémbõl; burkolólemezek, nem fémbõl; falborítások,
nem fémbõl; falborítások, nem fémbõl, építési célokra; építõ-
anyagok, nem fémbõl.

(210) M 09 00466 (220) 2009.02.20.
(731) Biogran GmbH Sp. z o.o., 32-050 Skawina (PL)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT SZABADALMI

ÉS VÉDJEGY I., Budapest

(546)

(511) 30 Kávék, kávéalapú italok, kávéhelyettesítõk, pótkávék, ká-
véaromák, cikóriák és kávéhelyettesítõ növényi készítmények.

(210) M 09 00469 (220) 2009.03.19.
(731) Fehértói Csaba, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 30 Sós kukoricapehely (pufi), paprikás kukoricapehely (pufi).

(210) M 09 00476 (220) 2009.02.23.
(731) EDICTUM Kft., Gyál (HU)

(541) ALMA
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek; digitális kábeltelevíziós ké-

szülékek; LNB konverterek; koaxális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdas jelosztó kapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ anten-
nák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányí-
tók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, adattovábbítók, USB
csatlakozású adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCB te-
levíziók, mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók,
DVD-felvevõk.

(210) M 09 00478 (220) 2009.02.23.
(731) A. INCZE Kft., Diósd (HU)
(740) Dzsurbán Ágnes, 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; baleset elleni védõkesztyûk; búvárálarcok;
búvárfelszerelések, búvárkesztyûk; búváröltönyök, búvárruhák;
elektromosan fûtött zoknik; elektronikus jeladók; fogvédõk; fül-
dugók; füldugók búvároknak; jelzõberendezések, világító vagy
mechanikus; légzõkészülékek légszûrésre; légzõkészülékek víz
alatti úszáshoz; légzõmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez;
lélegeztetõkészülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével;
mentõkészülékek és felszerelések; mentõmellények; mentõövek;
mélységmérõ készülékek és gépek; orrvédõk, mûugrók és úszók
részére; sportszemüvegek; úszómellények; úszóövek; úszószár-
nyak, szárny alakú úszóövek; védõsisakok sporthoz; villogók
(fényjelek); vízmérõk, hidrométerek.

(210) M 09 00481 (220) 2009.02.23.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CANESPRO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00488 (220) 2009.02.24.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Élményekben utazunk
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; papíralapú csomagolószerek,
csomagolótáskák, szatyrok, zacskók; nyomtatványok; szintetikus
anyagokból készült csomagolószerek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, különösen irattartók, táskák, fóliák, reklám-
anyagok és különösen reklámozás céljára készült mintaanyagok.
35 Reklámozás; marketing; élelmiszerekkel és stimulánsokkal
kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások, egészségügyi termé-
kekkel, mosó- és tisztítókészítményekkel, testápoló készítmé-
nyekkel és kozmetikai cikkekkel, gyógyszerekkel, konyhai és
háztartási használatra szolgáló árukkal és eszközökkel, edények-
kel és evõeszközökkel, irodai kellékekkel, kézügyességet fejlesz-
tõ szolgáltatásokkal, diszítõcikkekkel, papír-írószerekkel, ruhá-
zattal és lábbelivel, textilárukkal, különösen háztartási textíliák-
kal és rövidáruval, férfidivatáruval, bõr és bõrutánzatok és az eb-
bõl készült anyagokkal, utazási cikkekkel, elektronikai fogyasztói
felszerelésekkel és berendezésekkel, számítógépekkel, telekom-
munikációs berendezésekkel, sportolási cikkekkel és játékokkal,
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építõanyagokkal, barkácsolási és kertészeti cikkekkel, gépekkel,
különösen háztartási gépekkel és berendezésekkel, állateledelek-
kel és háziállatokra vonatkozó kellékekkel kapcsolatos szolgálta-
tások.

(210) M 09 00490 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) erea „AZ ELSÕ CÍM”
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 00491 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00492 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00493 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00494 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

letek.

(210) M 09 00495 (220) 2009.02.24.
(731) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00497 (220) 2009.02.25.
(731) Primula-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, ezen belül bébi-
ételek, gyógyteák.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi szol-
gáltatások; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás, szállodai
üzletvezetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzlet-
szervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higi-
éniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezen be-
lül aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;
egészségügyi szolgáltatások; fodrászszalonok; gyógyszerészeti
tanácsadás; manikûrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatá-
sok; szépségszalonok.

(210) M 09 00499 (220) 2009.02.25.
(731) Peakston Ker. és Szolg. Kft., Dunavarsány (HU)
(740) Feövenyessy Mátyás, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari ragasztószerek.
2 Festékek.
19 Nem fémbõl készült építési anyagok.

(210) M 09 00506 (220) 2009.02.26.
(731) Farkas Tibor, Budapest (HU);

dr. Gasparics Antal, Budapest (HU);
Szöllõsy János, Budapest (HU)

(546)
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(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, anyagvizsgáló készülékek és
gépek, ellenõrzõ berendezések, elektromos; fizikai kísérletekhez
való készülékek és eszközök, integrált áramkörök, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, mérõmûszerek, scannerek, optikai letapo-
gatók (informatika), számítógépprogramok (letölthetõ), számító-
gépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok, rögzített,
szoftverek, rögzített, szondák tudományos használatra.
42 Fizikai kutatások, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, kutatás
és fejlesztés mások részére, mechanikai kutatás, minõség-ellenõr-
zés, mûszaki kutatás, számítógépszoftver-tanácsadás, számítógé-
pes rendszerek tervezése, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogra-
mok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számító-
gép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.

(210) M 09 00511 (220) 2009.02.26.
(731) Debreczeni József Attila, Tahi (HU);

Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 36 Sorsjátékok és szerencsejátékok szervezése.
41 Szórakoztatás, játékok szervezése.

(210) M 09 00516 (220) 2009.02.27.
(731) Tempo Uno Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00547 (220) 2009.03.04.
(731) Pro Mathematica Arte, Dundas, Minnesota (US)
(740) dr. Medve Zsuzsa, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00548 (220) 2009.03.04.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CAFETV - C@FETV
(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-

tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-

netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.

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

(210) M 09 00549 (220) 2009.03.04.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00550 (220) 2009.03.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 00551 (220) 2009.03.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 00552 (220) 2009.03.04.
(731) ALFÖLDI TEJ Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALLELAT
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 09 00553 (220) 2009.03.03.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPLASH
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célre);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 00555 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

(546)

(511) 1 Adalékanyagok benzin finomításához; vegyi adalékok for-
gácsolókeverékekhez; keverékek forgácsoláshoz; desztillált víz;
mûtrágya; salétromsav; emulgeálószerek; etán; etilalkohol; eti-
lén-, dietilén-éter; fenol ipari használatra; vegyi adalékok üzem-
anyagokhoz; folyadékok hidraulikai rendszerekhez; vegyszerek
ipari használatra; termékek öntvények leválasztásához; termékek
fémek hõkezeléséhez; vegyi adalékok forgácsolóoldatokhoz; ve-
gyi adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; vegyi reagen-
sek, melyek nem tartoznak az orvosi és állatgyógyászati reagen-
sek közé; fékfolyadék; lakkhígítók; zsírdiszpergálók; zsírfehérítõ
szerek; metán; tûzoltószer-keverékek; vegyi termékek belsõ égé-
sû motorok hengerében elõforduló lerakódások eltávolítására
(motor-korommentesítõ anyagok); ásványolaj-diszpergálók; ter-
mékek adhézió ellen; zsírtalanítóanyagok gyártási folyamatok-
hoz, ipari zsírtalanítók; lágyítók ipari használatra; oldószerek lak-
kokhoz; vegyi adalékanyagok forgácsolóoldatokhoz; oldatok for-
gácsolás könnyítésére; anyagok gõzkondenzáció megelõzéséhez;
aeroszoleltávolító gáz; földgáz ipari használatra; olajok tisztító-
szerekhez; víztisztító szerek; kopogásgátló anyagok belsõ égésû
motorokhoz; fagyásgátlók; pétisó; salétromsav és sói; kén; kén-
sav; üzemanyag-konzerváló anyagok; folyadékok automata haj-
táshoz (hidraulikus tengelykapcsolókhoz); folyadékok hidrauli-
kus folyamatokhoz; szervokormány-folyadékok; toluol; olajszét-
választó termékek; termékek diszpergáló olajokhoz; hidrogén;
viaszkok fehérítésére fehérítõszerek, réz.

2 Korróziógátló szerek; bitumenes lakkok; festékek, festék-
patronok; rozsdagátló szerek; korróziógátló anyagok, korrózióvé-
delem rendszerek és berendezések mûködésének megkönnyítésé-
hez; termékek fémek védelmére; korrózióvédett szalag; rozsda-
gátló olajok; rozsdavédelem.

3 Üvegtisztító folyadékok.

4 Benzin üzemanyagok; benzol; gázolaj; dízel üzemanyagok;
nem kémiai adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; üzem-
anyagok; ipari olajok; ipari zsírok; kerozin; koksz; xilol; nehéz
olajok (folyékony üzemanyagok); nehéz olajok; ásványolajok;
olajok, kõolaj vagy finomított kõolaj; nyersolaj; petróleum zsela-
tin ipari használatra; kenõanyagok fegyverekhez; oldószerek; pa-
rafin; petroléterek; földgáz világításhoz; alacsony fûtõértékû
földgáz; szénhidrogéngázok; szilárd tüzelõanyag, gázkeverékek;
gáz hajtóanyagok, gáz üzemanyagok (keverékek) kenõzsírok; ke-
nõanyagok; kenõolajok; fényezõ zsírok; fényezõ anyagok, fénye-
zõ gázok; fényezõviaszk; zsírok gépszíjakhoz, kikészítõszerek
bõrökhöz; növényi olajok ipari célokra; olajok vágó és forgácso-
lószerszámok kenéséhez és hûtéséhez, folyékony motorüzem-
anyagok; olajok szerkezetekhez; motorolajok; formaleválasztó
olaj; viaszk; viaszk ipari célra.

5 Biocidek; termálvizek, petróleumzselé orvosi használatra.

19 Aszfalt; bitumen; gyanta (kátrány, szurok); nem fémbõl ké-
szült vízvezetékcsövek; nem fém csövek, préselvények, idomok.

35 Termékköltség-kalkuláció készítése; gépírási szolgáltatá-
sok; piackutatás; kirakatrendezés; kiállítások szervezése promó-
ciós és kereskedelmi céllal; hirdetési felületek kölcsönzése; köz-
vélemény-kutatás (kérdõíves); központi adatgyûjtés; kereskedel-
mi ügyletek, élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis-
és nagykereskedelme és beszerzés ezen kereskedelmi egységek
részére; hirdetés; kereskedelmi promóció; üzleti levelezés; értesí-
tések, levelezések üzleti ügyletekhez; nyomtatott hirdetések; szö-
vegszerkesztés; PR-tevékenység; hirdetésterjesztés; promóciós
hirdetések; csoportos foglalkozások, továbbképzések rendezése
és szervezése; üzleti szervezés és tanácsadás; assisztencia keres-
kedelmi és ipari vállalatok részére; üzleti szervezés és vezetõi
konzultáció; fénymásolás; kereskedelmi promóciók és bemutató
harmadik személy részére; piackutatás marketing részére; könyv-
vizsgálás, folyószámlakontroll; hirdetési anyagok terjesztése
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(röpiratok, katalógusok, publikációk és minták); minták terjeszté-
se; hirdetési anyagok terjesztése (brosúrák, dokumentációk, pub-
likációk; hirdetésterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió-
hirdetések; tv-hirdetések; hirdetési anyagok szervezése; DM le-
velek; hirdetési anyagok kölcsönzése; hirdetési anyagok szállítá-
sa; hirdetõanyagok szállítása; hirdetési anyagok szervezése; hir-
detések levél útján; kiállítások szervezése hirdetési és kereskedel-
mi célokra; professzionális és kereskedelmi hirdetések; statiszti-
kák összeállítása; professzionális kereskedelmi ügyletek; admi-
nisztrációs ügyletek; piacfeltárás, elemzés; élelmiszer-ipari és
nem élelmiszer-ipari termékek exportja és importja kivéve fegy-
verek, lõszerek, harcászati eszközök, mérgek és felszerelések
civilek védelemre és védekezésre; kiállítási felület biztosítása.

36 Okirat-ellenõrzés; hitelkártya-szolgáltatás; tõzsdei ügyletek
(a piaci spekulációs érték hivatalos kimutatása az árfolyamokról);
tanácsadás pénzügyi területeken; pénzügyi analizálás; pénzügyi
értesítés, pénzügyi becslések (biztosításokhoz, bankokhoz, ingat-
lanokhoz); pénzügyi ügyletek (átutalások); pénzügyi szervezés;
pénzügyi szolgáltatások; fiskális becslések; alapok (pénzügyi)
létrehozása; apartman bérlése; irodák, ingatlanok bérlése; privát
ingatlanok bérlése; utalványok kibocsátása; biztosítékok; kölcsö-
nök nyújtása; hitelkártya-kibocsátás; kárrendezés; ingatlanlízing;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek szervezése; biztosítási
ügyletek elõre nem látható eseményekkel kapcsolatban; elektro-
nikus átutalás pénzügyi alapokba; biztosítások; biztosítási értesí-
tés; biztosítási hirdetések; életbiztosítási szolgáltatások matema-
tikai eszközökkel; tõkeberuházás; részletfizetési szolgáltatás;
biztonságos megtakarítások szolgáltatása; értékmegõrzõ megta-
karítások; pénzügyi szponzori tevékenység; tõzsdei közvetítõi te-
vékenység; ingatlanügyletek, biztosítási ügyletek; esetleges kint-
lévõségek felvásárlása, kompenzációs ügyletek, faktorálás; ingat-
lanügyletek szerzõdésbõl vagy egyéb kötelezettségbõl; karitatív
tevékenységek, jótékony célú gyûjtések; beruházás alapok; va-
gyonigazgatás; ingatlanépítés szervezése; valutaváltás, valuta-
ügyletek; kölcsönös alapon nyújtott szolgáltatások; kölcsönök
folyósítása; kiállítási helyek szervezése.

37 Segélynyújtás meghibásodott jármûveknek (javítás); jármû-
mosás; felügyelet konstrukciós munkákhoz; csõrendszerek szere-
lése és karbantartása; autómosás; jármûvek kenése; autószervi-
zek; alkotóelemek és szerszámok kölcsönzése; jármûkarbantartás
és javítás; javítási szolgáltatások eredeti állapot eléréséhez, javí-
tással kapcsolatos szolgáltatások; jármûtisztítás; jármû karbantar-
tás; jármûfényezés; segélynyújtás meghibásodott jármûveknek
(javítás); jármûvek korrózióvédelme; vulkanizáció és gumijaví-
tás; szegecselés; kerékcsere; tömítõolajokhoz kapcsolódó szol-
gáltatások; olajszint-ellenõrzés.

39 Termék címkézés; szállítás hajón; szállítás csõvezetéken;
kereskedelem (vízi szállítás); vízellátás; autókölcsönzés; raktáro-
zás; szállítás, áruelosztás; szállítás (kereskedelmi terjesztés); ki-
rakodás; termékek nemzetközi szállítása vízen, vasúton és köz-
úton, folyami és tengeri közlekedés; termékcsomagolás; fuvaro-
zás; tranzit, szállítmányozás, termékcsomagolás és tárolás; szállí-
tás teherjármûvekkel és tartálykocsikkal; kereskedelmi termékek
raktározása.

40 Tisztítás; fotófilmek elõhívása, kidolgozása; fotózás (fotók
nyomtatása); ofszetnyomtatás; hulladékkezelés, ömlesztett hulla-
dék és folyékony hulladékok összepréselése; hulladékégetés; hul-
ladék feldarabolása.

42 Laboratóriumi elemzések; címketervezés; elemzések készí-
tése petróleumforrások elõnyeire vonatkozólag; elemzések készí-
tése számítógépes rendszerekkel; vegyi elemzések; szerzõi jogi
szabályok; adatbázis létrehozása; grafikai rajzolószolgáltatások;
címketervezés; földrajzi helyek kutatás; földrajzi terület felméré-
se (földmérés) szakvélemény földméréshez, felméréshez; részle-
tes és egyszerûsített bányászati munkák szárazföldi vagy tengeri
technikával -grafikus design tervezés; formatervezési minta ter-
vezés; ipari összeállítás (számítógépes); mérnöki rajzok és mun-
kák; mérnöki szakvélemények készítése; szabadalmaztatás;
anyagok tesztelése; bakteriológiai kutatás; jogi kutatás; tengeri
kutatás; geológiai kutatás és feltárás; új termékek kutatása és fej-

lesztés harmadik személyek részére olajkútkutatás; kémiai, kuta-
tások; komputerkölcsönzés; személyes tanulmányok készítése;
vegyi kutatás; vegyészeti szolgáltatások; minõség-ellenõrzés;
petróleumkutak ellenõrzése; iparjogvédelmi jogok licencbe adá-
sa, átruházása; petróleum felkutatás; elemzések készítése petróle-
umforrások felhasználására; professzionális becslések, szakvéle-
mények készítése a petróleumforrásokkal kapcsolatban; kompu-
ter-karbantartás; programszerkesztés számítógépes programok
létrehozása, számítógépes programok modernizációja, frissítése;
számítógépes programok, technikai projektek (tervek) tanulmá-
nyozása; gyártási rendszer tervezése felszínen és felszín alatt,
szárazföldön és tengeren; iparjogvédelmi területen segítség nyúj-
tása; számítógépes segítségnyújtás; környezetvédelemmel kap-
csolatos segítségnyújtás; olajkutak ellenõrzése; belsõépítészet;
szakértõi vélemények készítése, mérnöki munkák; földmérés.

43 Hotelszolgáltatás; tárgyalótermek bérbeadása; campingek
használata; kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások nyáron; ön-
kiszolgálók; szállásadás (hotelek, panziók).

(210) M 09 00556 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00557 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00558 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest
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(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00559 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00561 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00562 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00563 (220) 2009.03.04.
(731) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 00571 (220) 2009.03.05.
(731) ROCK MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nando’s
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek más osztályokba nem tartoznak; állati bõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok
és nyeregfelszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00572 (220) 2009.03.05.
(731) ROCK MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(210) M 09 00576 (220) 2009.03.05.
(731) Patkónyelv Kft., Komárom (HU)

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

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

(210) M 09 00582 (220) 2009.03.05.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(210) M 09 00584 (220) 2009.03.05.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(210) M 09 00591 (220) 2009.03.06.
(731) Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fürdõsók, sószappan, egyéb sóból készült kozmetikai cik-
kek.

5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.

11 Egészségügyi berendezések, világítóberendezések (sólám-
pák, eü-i készülékek).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (tanfolyamok, tréningek).

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére, masszázs, alakformálás, fitnesz, szolári-
um, sóterápiás kabinok és szobák, sós vizes fürdõ szolgáltatás.

(210) M 09 00597 (220) 2009.03.09.
(731) I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltetõ és Filmforgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentiványi Ildikó, Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 09 00599 (220) 2009.03.09.
(731) Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft.,

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

(541) Monday Insurance Brokers
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 00600 (220) 2009.03.09.
(731) Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft.,

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

(546)

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

(210) M 09 00607 (220) 2009.03.09.
(731) Universal City Studios LLLP, Universal City, California (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) SYFY
(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.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 00609 (220) 2009.03.09.
(731) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00610 (220) 2009.03.09.
(731) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 09 00613 (220) 2009.03.10.
(731) Csépányi Valéria, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Zoltán, Horváth Z. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00624 (220) 2009.04.01.
(731) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, bálok szervezése, fogadások tervezése [szórakoz-
tatás], sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-
tása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, verse-
nyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], élõ elõadások be-
mutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

(210) M 09 00626 (220) 2009.03.10.
(731) Petõ Valéria, Debrecen (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; a fitnesszel és fitneszeszközök-
kel kapcsolatos nyomdaipari termékek; fényképek; folyóiratok és
poszterek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

28 Sportkészülékek; gépek, berendezések és készülékek; edzõ
és fitneszgépek; erõsítõ edzõgépek és súlyok; játékok sport- és fit-
neszáruk; védõeszközök sportoláshoz; az összes fent említett ter-
mékek alkatrészei és tartozékai; játékok, játékszerek; testnevelési
és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, eszkö-
zök testgyakorláshoz, testépítõ felszerelések, tornafelszerelések.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, beleértve a dealer te-
vékenységet is; a fitnesszel és fitneszeszközökkel kapcsolatos üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, szakmai konzultációk
üzletvezetési ügyekben, valamint egyéb kereskedelmi ügyletek és
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00630 (220) 2009.03.10.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY CASINO
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 09 00634 (220) 2009.03.10.
(731) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZORAC
(511) 5 Helyi és száji specifikus retinoid elszarusodásra és bõrbe-

tegségekre.

(210) M 09 00635 (220) 2009.03.10.
(731) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALPHAGAN
(511) 5 A glaukóma (zöldhályog) kezelésére szolgáló orvosi készít-

mény.

(210) M 09 00636 (220) 2009.03.10.
(731) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 A glaukóma (zöldhályog) kezelésére szolgáló orvosi készít-
mények.

(210) M 09 00644 (220) 2009.03.11.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SCENT TECHNOLOGY
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és dohányhelyettesítõk (nem orvosi
célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 00664 (220) 2009.03.13.
(731) Zayan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).
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(210) M 09 00667 (220) 2009.03.13.
(731) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRAKTIK
(511) 2 Festõanyagok, festékek, kencék, fixálók (alapozók), lak-

kok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezõanyagok; maró-
anyagok; nyers természetes gyanták; festékek kültéri és beltéri fa-
felületekhez; festékek fafelületekhez; fémlapok és fémporok fes-
tõk és dekorátorok részére; épületek külsõ és belsõ felületének
festésére szolgáló fedõburkolatok (festékek); homlokzati festé-
kek; akrilfestékek; korrózió elleni védelemre szolgáló termékek;
hígítóanyagok, besûrítõszerek és kötõanyagok festõanyagokhoz
és homlokzati festékekhez; kötõanyagok és hígítók festékekhez.

(210) M 09 00678 (220) 2009.03.16.
(731) Darabos János, Hajdúsámson (HU);

Hawrlantné Kiss Emese, Debrecen (HU);
Bács Vanda, Debrecen (HU)

(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, palackozott vizek: természetes ásványvizek, szó-
davizek, gyógyvizek, gyógyhatású vizek, forrásvizek, gleccserek
versenye, vetélkedõje.

(210) M 09 00685 (220) 2009.03.16.
(731) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György, Budaörs

(546)

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00686 (220) 2009.03.16.
(731) AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) aesthetica.hu
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások emberek részére.

(210) M 09 00687 (220) 2009.03.16.
(731) Biokál International Kft., Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a
gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket.

5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; fungisztatikus szerek, gombaölõ szerek, gyomirtó szerek,
fertõtlenítõszerek.

(210) M 09 00688 (220) 2009.03.16.
(731) dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Kolláth György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi mûszerek, készülékcsalád.

(210) M 09 00717 (220) 2009.03.19.
(731) Leier Hungária Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) LEIER Thermoplus
(511) 19 Készházak nem fém épületelemei, különösen hõszigetelõ

tulajdonsággal rendelkezõ építõanyagok, építõelemek, kémény-
elemek, téglák, panelok, építõkövek és habarcsok, vakolatok.
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(210) M 09 00748 (220) 2009.03.23.
(731) Nextent Informatika Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00749 (220) 2009.03.23.
(731) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László jogtanácsos, Heineken Hungária Sörgyárak

Nyrt., Sopron

(541) SZÕKE CIKLON
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(210) M 09 00766 (220) 2009.03.23.
(731) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); diagnosztikai készítmények; egészségmegõrzõ készítmé-
nyek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnoszti-
kai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebészeti, or-
vosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûszerek, mû-
végtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, sebészeti

varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és segédeszkö-
zök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, diagnoszti-
kai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatkozásában.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; egészségügyi diagnosztikai és tanácsadási szolgáltatások kü-
lönösen vérnyomással, cukorbetegséggel (diabetesz) és egészség-
megõrzéssel kapcsolatban.

(210) M 09 00773 (220) 2009.03.24.
(731) Lövey Ádám, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

(210) M 09 00791 (220) 2009.03.25.
(731) Dél-Pannon Farm Kft., Hajmás-Major (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(210) M 09 00793 (220) 2009.03.25.
(731) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Csak ruha nélkül olcsóbb
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papír; papíripari vagy háztartási
ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek
és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amennyiben nem tartoznak más áruosztályba).

18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, azaz táskák és
egyéb, meghatározott termékhez nem kapcsolódó tárolóeszkö-
zök; levéltárcák, kulcstartók; utazótáskák és bõröndök; esernyõk,
napernyõk és sétapálcák.

24 Textíliák és textiláruk, különösen szövetek, függönyök, sö-
tétítõk, háztartási textiláruk, ágy- és asztalnemûk; ágy- és asztal-
terítõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

28 Játékok, különösen elektromos játékok, érmebedobásos já-
tékautomaták, játékszerek; testnevelési és sportcikkek és kiegé-
szítõik, sportfelszerelések; görkorcsolyák, sorban elhelyezett gör-
gõkkel, görkorcsolyák, rollerek a 28. osztályon belül; partikellé-
kek, karneváli álarcok; karácsonyfadíszek.

35 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, textilek, textiláruk,
bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, kozmetikai szerek,
játékok és játékszerek, papíráruk, háztartási cikkek, padlóburko-
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latok, testnevelési és sportcikkek, díszek nagy- és kiskereskedel-
mével kapcsolatos szolgáltatások; különféle termékek bemutatá-
sa harmadik feleknek (a szállításukat kivéve) azok fogyasztók
általi megtekintése, illetve megvásárlása céljából.

(210) M 09 00800 (220) 2009.03.25.
(731) Öreghegy Bor Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kecel (HU)
(740) dr. Szöllõsi Ágnes ügyvéd, Szeged

(546)

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

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).

(210) M 09 00802 (220) 2009.03.25.
(731) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Neuhauser Béla, Neuhauser Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Okot adunk a mosolyra!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában; infor-
máció és tanácsadás fogyasztóknak; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba szerkesztése; közvélemény-kutatás; piaci tanul-
mányok; piackutatás; rádiós reklámozás, reklámozás, televíziós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; statisztikák összeállítá-
sa.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítások; pénz-
ügyi értékbecslés; pénzügyi tanácsadás.

(210) M 09 00803 (220) 2009.03.25.
(731) Horváth Dóra Éva, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 00834 (220) 2009.03.28.
(731) Hajós Ház Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 09 00859 (220) 2009.03.31.
(731) Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00886 (220) 2009.04.02.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 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 09 00887 (220) 2009.04.02.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

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

(210) M 09 00888 (220) 2009.04.02.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) DEVELOPAT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 09 00896 (220) 2009.04.03.
(731) Medident Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) MEDIDENT
(511) 44 Fogászat; fogszakorvosi szolgáltatások; fogászati diagnosz-

tika; esztétikai fogászat; klinikai szolgáltatás; plasztikai szolgál-
tatások; higiéniai szépségápolási szolgáltatás; szájsebészeti szol-
gáltatás.
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(210) M 09 00910 (220) 2009.04.06.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00911 (220) 2009.04.06.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00912 (220) 2009.04.06.
(731) LÍRA Könyv Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LÍRA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

(210) M 09 00915 (220) 2009.04.06.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ALPHA-BOVICAL
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(210) M 09 00927 (220) 2009.04.06.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Határtalan lendület
(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.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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 00928 (220) 2009.04.06.
(731) Dovi Hungaria Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 00935 (220) 2009.04.07.
(731) Vitalcenter Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VITALCENTER
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

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

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

(210) M 09 00937 (220) 2009.04.07.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Torkos Csütörtök
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00939 (220) 2009.04.07.
(731) Nagy Ferencné, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(541) SZÉPSÉGDÉLUTÁN
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 00943 (220) 2009.04.07.
(731) Confidential Bt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 00953 (220) 2009.04.08.
(731) Smekt Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.
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(210) M 09 00966 (220) 2009.04.09.
(731) TELETÁL PLUSZ Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TELE ÍZZEL, TELE ÉLETTEL
(511) 43 Étel házhoz szállítás; partiszerviz; vendéglátóipari szolgál-

tatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(210) M 09 00967 (220) 2009.04.09.
(731) Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

(541) BILUTIN
(511) 5 Vitamin- és antioxidáns-tartalmú gyümölcskivonat étrend-

kiegészítõ készítmény.

(210) M 09 00981 (220) 2009.04.09.
(731) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) AlertDock
(511) 9 Belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek, hangátviteli készü-

lékek, hangvisszaadó készülékek, hordozható telefonok, mobil
telefonok, kézi adó-vevõk, rádiók jármûvekbe, rádiókészülékek,
rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, távadók, transz-
mitterek (távközlés), telefonkészülékek, videotelefonok, elektro-
mos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek,
riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ berendezések,
tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, indikátorok, jelzõk
(villamosság), biztonsági felszerelések, biztonsági készülékek a
vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készülékek jelek távirá-
nyítására, ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos be-
rendezések, távirányító készülékek, telefon-üzenetrögzítõk,
elektronikus jeladók, elektromos felügyeleti mûszerek, kazánsza-
bályozó mûszerek, televíziós készülékek, tokok kizárólag fényké-
pészeti készülékek és mûszerek részére, csatlakozódobozok (vil-
lamosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, kötések
(elektromos), informatikai csatolók, egér (informatikai), interfé-
szek (informatika), noteszgépek, notebookok, számítógépek, szá-
mítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scannerek,
optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és eszkö-
zök, detektorok, hõmérsékletjelzõk, hullámhosszmérõk, levegõ
elemzésére szolgáló készülékek, megfigyelõ mûszerek, mennyi-
ségjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberendezések,
mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mérõmû-
szerek, sugárzásmérõk, számlálók, mérõmûszerek, vízállásjel-
zõk, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, kom-
parátorok, diktafonok, fényképezõgépek, idõregisztráló készülé-
kek, érmével mûködõ kioldószerkezetek, ételelemzõ készülékek,
fizikai kísérletekhez való készülékek, hajózási jelzõberendezé-
sek, hajózási készülékek és mûszerek, mentõkészülékek és felsze-
relések, meteorológiai mûszerek, mûholdas navigációs készülé-
kek, navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógé-
pek) navigációs eszközök, radarkészülékek, parkolóórák, pénz-
bedobó készülékekhez való gépezetek, pénzszámláló és osztályo-
zó gépek, védõeszközök személyek balesetvédelmére, videoka-
merák.

(210) M 09 00982 (220) 2009.04.09.
(731) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) AlertHolder
(511) 9 Belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek, hangátviteli készü-

lékek, hangvisszaadó készülékek, hordozható telefonok, mobil
telefonok, kézi adó-vevõk, rádiók jármûvekbe, rádiókészülékek,
rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, távadók, transz-
mitterek (távközlés), telefonkészülékek, videotelefonok, elektro-
mos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek,
riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ berendezések,
tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, indikátorok, jelzõk
(villamosság), biztonsági felszerelések, biztonsági készülékek a

vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készülékek jelek távirá-
nyítására, ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos be-
rendezések, távirányító készülékek, telefon üzenetrögzítõk, elekt-
ronikus jeladók, elektromos felügyeleti mûszerek, kazánszabá-
lyozó mûszerek, televíziós készülékek, tokok kizárólag fényképé-
szeti készülékek és mûszerek részére, csatlakozódobozok (villa-
mosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, kötések
(elektromos), informatikai csatolók, egér (informatikai), interfé-
szek (informatika), noteszgépek, notebookok, számítógépek, szá-
mítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scannerek,
optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és eszkö-
zök, detektorok, hõmérsékletjelzõk, hullámhosszmérõk, levegõ
elemzésére szolgáló készülékek, megfigyelõ mûszerek, mennyi-
ségjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberendezések,
mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mérõmû-
szerek, sugárzásmérõk, számlálók, mérõmûszerek, vízállásjel-
zõk, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, kom-
parátorok, diktafonok, fényképezõgépek, idõregisztráló készülé-
kek, érmével mûködõ kioldószerkezetek, ételelemzõ készülékek,
fizikai kísérletekhez való készülékek, hajózási jelzõberendezé-
sek, hajózási készülékek és mûszerek, mentõkészülékek és felsze-
relések, meteorológiai mûszerek, mûholdas navigációs készülé-
kek, navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógé-
pek) navigációs eszközök, radarkészülékek, parkolóórák, pénz-
bedobó készülékekhez való gépezetek, pénzszámláló és osztályo-
zó gépek, védõeszközök személyek balesetvédelmére, videoka-
merák.

(210) M 09 00991 (220) 2009.04.10.
(731) Tancsa Zoltán József, Szekszárd (HU)

(546)

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

(210) M 09 01003 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) we are not square
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 01004 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) WE’RE NOT SQUARE
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

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

(210) M 09 01005 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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.

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

(210) M 09 01006 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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.

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

(210) M 09 01008 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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.

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

(210) M 09 01009 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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.

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

(210) M 09 01010 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 09 01011 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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.

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

(210) M 09 01012 (220) 2009.04.10.
(731) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01016 (220) 2009.04.10.
(731) Dension Audio Systems Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Csatolók [informatika], interfészek [informatika].

(210) M 09 01019 (220) 2009.04.10.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Majonéz.

(210) M 09 01020 (220) 2009.04.10.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Mustár.

(210) M 09 01021 (220) 2009.04.10.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ketchup, fûszeres mártások, ízesítõszerek.

(210) M 09 01029 (220) 2009.04.15.
(731) Horizont-Globe Kft., Szeged (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) HORIZONT NAILS
(511) 3 Körömápolási cikkek, körömlakkok, mûkörmök, zselatin

kozmetikai használatra, mûköröm díszek, mûköröm zselék, mû-
köröm porcelánok.

(210) M 09 01133 (220) 2009.04.20.
(731) Nguyen Tien Sy, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek.

(210) M 09 01154 (220) 2009.04.21.
(731) Ambrus Tibor, Budapest (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(591)

(511) 41 Oktatás, oktatás elektronikus eszközökkel.
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(210) M 09 01156 (220) 2009.04.21.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Gurgaon-122001,

Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PRIBERCOR
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati használatra.

(210) M 09 01157 (220) 2009.04.21.
(731) Á-com Szolgáltató Bt., Telki (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01159 (220) 2009.04.22.
(731) Sellcon Kft., Ikrény (HU)

(546)

(511) 16 Eldobható gyermekpelenka, háztartás-higiéniai papírtermé-
kek: toalettpapír, papírzsebkendõ, szalvéta, papírtörlõ.

(210) M 09 01193 (220) 2009.04.23.
(731) OLIP ITALIA S.P.A., Lazise (VR); Fraz. Cola’ (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01307 (220) 2009.05.04.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SUPRASTAT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01308 (220) 2009.05.04.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) EXTRALIP
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01309 (220) 2009.05.04.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CANDETENS
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01310 (220) 2009.05.04.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CANDARB
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01311 (220) 2009.05.04.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CANDERTAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01349 (220) 2009.05.07.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01350 (220) 2009.05.07.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01351 (220) 2009.05.07.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01352 (220) 2009.05.07.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01353 (220) 2009.05.07.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01365 (220) 2009.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CO-DIROTON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01366 (220) 2009.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

A rovat 187 db közlést tartalmaz.
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