
(210) M 08 03769 (220) 2008.12.05.
(731) AKSZI Bt, Helvécia (HU)

(541) Adatmalom
(511) 9 Számítógépprogram.

(210) M 08 03124 (220) 2008.10.07.
(731) Alpha Capital Kft., Budapest (HU)
(740) Agárdi Viktor Péter, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00637 (220) 2009.03.10.
(731) Angyal Ákos, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03773 (220) 2008.12.09.
(731) Art Porta Kft., Csopak (HU)
(740) dr. Barabás Zoltán, Barabás Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papír-
ipari cikkek, csomagolóanyagok.

(210) M 09 00200 (220) 2009.01.26.
(731) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég),

Memphis, Tennessee (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépjármûalkatrészek és tartozékok.
35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; információ és tanácsadás
biztosítása a kereskedelmi ügyfelek részére a gépjármûalkatré-
szekkel és tartozékokkal kapcsolatosan; használható online adat-
bázis biztosítása gépjármûalkatrészekrõl és tartozékokról.

39 Gépjármûalkatrészek és tartozékok raktározása a kiskeres-
kedelem és a kereskedelmi ügyfelek részére; gépjármûalkatré-
szek és tartozékok elosztása és kereskedelme a kereskedelmi ügy-
felek számára a kereskedés helyén és online formában.

(210) M 05 01850 (220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy

és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TV Revue Programmagazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

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

(210) M 05 01851 (220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) TV Extrém Magazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

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

(210) M 05 01854 (220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) Extrém TV Ajánló
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 00615 (220) 2009.03.10.
(731) dr. Baffia Gergely Gábor, Budapest (HU);

Gáspár Katalin, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, szálláshely
lefoglalása.

(210) M 09 00170 (220) 2009.01.22.
(731) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

(546)

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

(210) M 09 00049 (220) 2009.01.09.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 09 00166 (220) 2009.01.22.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) KACAGÓS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 09 00167 (220) 2009.01.22.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) A jó LaciBetyár
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 08 03784 (220) 2008.12.09.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,

London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03120 (220) 2008.10.07.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Dió ágyas vegyespálinka.

(210) M 08 03117 (220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.

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

(210) M 08 03118 (220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.

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

(210) M 08 03119 (220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) élj színesen!
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.

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

(210) M 08 03125 (220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.

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

(210) M 09 00180 (220) 2009.01.23.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

30 Kávé, tea.

(210) M 08 00115 (220) 2008.01.11.
(731) Costa Limited, Dunstal, Bedfordshire (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,
kekszek, péksütemények és cukrászsütemények; cukormáz, fon-
dant; készételek, szendvicsek; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; bors, ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég,
fagylalt, jégkrém.

43 Kávéházak; étkedék; éttermek; gyorséttermek; snack bárok,
bárok; vendéglátási (élelmezési), vendéglátóipari szolgáltatások.

(210) M 08 03767 (220) 2008.12.09.
(731) DELAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 08 03768 (220) 2008.12.09.
(731) DELAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 08 03121 (220) 2008.10.07.
(731) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

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

(210) M 09 00592 (220) 2009.03.06.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Annyi a világ, amennyit beletöltesz
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

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

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

(210) M 08 03316 (220) 2008.10.21.
(731) Déli Gruppo il Treno Kft., Budapest (HU)
(740) Walde Zsolt ügyvéd, Walde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.

39 Gépkocsival történõ szállítás.

43 Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgálta-
tások.

(210) M 08 00987 (220) 2008.03.19.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sjamsuddin Edit ügyvéd, Sjamsuddin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) felvi
(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

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

(210) M 09 00197 (220) 2009.01.26.
(731) Elgoscar-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi kutatás.

(210) M 07 02402 (220) 2007.07.02.
(731) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Teljes Értékû Sertés
(511) 44 Haszonállatokra vonatkozó állatorvosi és táplálkozási infor-

mációs szolgálatok.

(210) M 09 00540 (220) 2009.03.03.
(731) Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

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

(541) EURODENT
(511) 44 Fogszakorvosi szolgáltatások; klinikai szolgáltatások,

plasztikai szolgáltatások, higiéniai szépségápolási szolgáltatás;
szájsebészeti szolgáltatás.

(210) M 08 00730 (220) 2008.03.04.
(731) Farkasné Lázár Ibolya, Mezõkövesd (HU)

(541) MAGNETER
(511) 5 Állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló ké-
szülék.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 01956 (220) 2008.06.12.
(731) Fehér Csaba, Nagykõrös (HU);

Polgár József, Kecskemét (HU);
Rausch Zoltán, Kecskemét (HU)

(740) dr. Mihala Ferenc ügyvéd, Kecskemét

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

nisztráció; irodai munkák.

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 09 00225 (220) 2009.01.28.
(731) Fekécs Zoltán, Gyomaendrõd (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.

(210) M 08 03637 (220) 2008.11.24.
(731) Fogarasi István, Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GREEN PEAK
(511) 3 Illóolajok, növényi kivonatok.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok,
szörpök és egyéb növényi készítmények italokhoz.

(210) M 08 03116 (220) 2008.10.07.
(731) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

(554)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmé-
nyek, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanya-
gok kávékészítményekhez.

(210) M 08 03940 (220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmé-
nyek, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanya-
gok kávékészítményekhez.

(210) M 08 03941 (220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; ét-
kezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kom-
pótok, befõttek.

30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûsze-
res mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.

32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

(210) M 08 03942 (220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; ét-
kezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kom-
pótok, befõttek.

30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûsze-
res mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.

32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

(210) M 08 03877 (220) 2008.12.17.
(731) GRABOWSKI KIADÓ KFT., Budapest (HU)
(740) Gazsó Emese, Budapest

(541) Mr. és Mrs. Senior Hungary
(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 09 00066 (220) 2009.01.12.
(731) Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

27 Esésvédõ, rugalmas burkolólapok gumiból játszóterek ré-
szére; mûanyag sportpálya és sportcsarnok burkolatok; padlóbur-
kolatok mûgyantákból.

28 Játékok, játékszerek, különösen játszótéri felszerelések és
játékok; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen mû-
anyag sportpályaburkolatok és játszótéri burkolatok építése, fel-
újítása és javítása.

(210) M 09 00616 (220) 2009.03.10.
(731) Gáspár Katalin, Budapest (HU);

Gáspár Loránd, Budapest (HU)
(740) dr. Baffia Gergely ügyvéd, Arató és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 09 00519 (220) 2009.02.27.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

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

(210) M 09 00520 (220) 2009.02.27.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

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

(210) M 09 00175 (220) 2009.01.22.
(731) Hegedûsné Varga Ildikó, Miskolc (HU)

(541) MARIONS
(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 00044 (220) 2009.01.08.
(731) Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
(300) 81/24892 2008.08.08. BB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(541) OXO
(511) 10 Orvosi eszközök és berendezések, fecskendõk orvosi célok-

ra és injekciós tûk orvosi célokra.

(210) M 09 00565 (220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) BONI
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 00566 (220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) SIPOLÓ UFO
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 00567 (220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) HÓLABDA
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 00568 (220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) LOLLYLAND
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 00569 (220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MESESZALON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 00449 (220) 2009.02.19.
(731) Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét (HU)

(541) HÍRÖS HÉT
(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 09 00404 (220) 2009.02.16.
(731) Hócipõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 02959 (220) 2008.09.22.
(731) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás ügyvéd, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk - elsõsorban ruházati cik-
kek: alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruházat részei), boák [nyakbava-
lók], bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futball-
cipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõ-
sarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék, ba-
bakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat),
csúszásgátlók lábbelikhez, dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok
lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipõk,
fátylak (ruházat), fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), fel-
sõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk
(ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõ-
papucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk,
fûzõk, fûzõk (ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardinok
(ruházat), gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók,
harisnyakötõk, harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/köt-
öttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszli-
kok, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák,
izzlapok, jelmezek, kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bo-
kavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula (egyházi ruházat),
kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpá-
ros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat),
készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosztü-
mök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhanemûk), kötöttáruk,
lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ
gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú láb-
belik, mantillák (csipke fejkendõk), matrózblúzok, melegítõk,
szvetterek, mellények, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák,
püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák,
munkaköpenyek, mûbõr ruházat, nadrágok, nem elektromosan
fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvé-
dõk, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat), papírruházat papu-
csok, parkák (csuklyás blúzok), partedlik, nem papírból, pelenkák
textíliából csecsemõknek, pelerinek, pizsamák, pólók, prémsálak
(szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat,
ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárci-
põk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászon lábbelik, sportci-
põk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, sváj-
cisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzõk (sapkán),
szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak
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lábbelikhez, talpallók (nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksá-
lak), tartók (nadrághoz, harisnyához), térdnadrágok, térdszala-
gok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, uj-
jatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan
ruházat, zoknik, zoknitartók.

(210) M 09 00370 (220) 2009.02.11.
(731) Jánosi Ferenc, Budapest (HU);

Elkán Orsolya, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 16 Papíranyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályba, nyomdaipari termékek.

(210) M 08 02674 (220) 2008.08.21.
(731) KRIO Sejt- és Szövetbank Zrt., Budapest (HU)
(740) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 00359 (220) 2009.02.10.
(731) Kék Falevél Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi, klímavédelmi szolgáltatás magánsze-
mélyek és cégek részére, adott mennyiségû CO2 kvóták törlésé-
vel.

(210) M 08 03771 (220) 2008.12.09.
(731) Lang Attila, Veszprém-Kádárta (HU)
(740) Pintz György, Pntz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00296 (220) 2009.02.04.
(731) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 08 03463 (220) 2008.11.07.
(731) Maganingatlan.hu Ingatlantanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03634 (220) 2008.11.24.
(731) Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
egészség(védõ) klubok (kondicionálás); eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sport-
edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(210) M 04 05074 (220) 2004.12.21.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Poligráf
(511) 9 Filmkamerák; kompaktlemezek; mikrofonok; mozifilmek;

televíziós készülékek; vetítõgépek; videokamerák; videoképer-
nyõk; videomagnók, képmagnók.
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 cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
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25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; 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 05 03132 (220) 2005.09.29.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivõ, INTERINO Szabadalmi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 08 03312 (220) 2008.10.21.
(731) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03943 (220) 2008.12.23.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Meki
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(210) M 08 02814 (220) 2008.09.05.
(731) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügye-
leti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagy-
frekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biz-
tonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülé-
kek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félve-
zetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisü-
lési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati hasz-
nálatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapaci-
tásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, memb-
ránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberen-
dezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenci-
ás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcil-
lográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adat-
feldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyor-
sítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi hasz-
nálatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, rönt-
gensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai le-
tapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugár-
zásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, szá-
mítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmû-
szerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok;különösen: bútorok speciális kiké-
szítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati haszná-
latra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készü-
lékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyo-
mortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõ-
mérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclám-
pák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
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légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mes-
terséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyá-
szati használatra, masszírozó készülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyá-
szati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyá-
szati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, ra-
diológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás ké-
szülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati haszná-
latra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensuga-
rak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyásza-
ti használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyá-
szati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készí-
tése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok ada-
tainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsön-
zése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.

(210) M 08 02816 (220) 2008.09.05.
(731) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügye-
leti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagy-
frekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biz-
tonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülé-
kek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félve-
zetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisü-
lési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati hasz-
nálatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapaci-
tásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, memb-
ránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberen-
dezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenci-
ás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcil-
lográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adat-
feldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyor-

sítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi hasz-
nálatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, rönt-
gensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai le-
tapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugár-
zásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, szá-
mítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmû-
szerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; különösen: bútorok speciális kiké-
szítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati haszná-
latra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készü-
lékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyo-
mortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõ-
mérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclám-
pák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mes-
terséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyá-
szati használatra, masszírozókészülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyá-
szati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyá-
szati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, ra-
diológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás ké-
szülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati haszná-
latra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensuga-
rak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyásza-
ti használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyá-
szati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készí-
tése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok ada-
tainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsön-
zése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.

(210) M 08 02474 (220) 2008.07.31.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)

(546)

(511) 29 Földimogyoró.

31 Amerikai mogyoró.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták ter-
jesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.
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(210) M 09 00097 (220) 2009.01.15.
(731) Nagy Katalin, Érd (HU);

Effektív Art Kft., Budapest (HU)
(740) Wamsler SE Háztartáselektronikai Európai Részvénytársaság,

Salgótarján

(541) GARDEN SPIRIT
(511) 11 Világító-, fûtõ, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõzte-

tõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 09 00373 (220) 2009.02.11.
(731) Nanobakt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

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

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

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

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

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

(210) M 09 00473 (220) 2009.02.23.
(731) Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00563 (220) 2007.02.20.
(731) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest

(541) Netforum
(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 03639 (220) 2008.11.24.
(731) NJL Ipari-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) FEHÉRSZALAG
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Sport- és kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 00258 (220) 2009.01.30.
(731) Norbrook Laboratories Limited, Newry, County Down (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOROTRIL MAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények és anya-

gok; állatgyógyászati befecskendezhetõ termékek és enrofloxa-
cint tartalmazó anyagok szarvasmarháknak történõ beadáshoz.

(210) M 08 02960 (220) 2008.09.22.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

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

(210) M 08 03131 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 03636 (220) 2008.11.24.
(731) PORPHYR-DOLOMIT A.G., Mauren (LI)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok építéshez,
nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; burkolólemezek nem
fémbõl; emlékmûvek, nem fémbõl; emléktáblák, nem fémbõl;
építési homokkõ; építõanyagok, nem fémbõl; építõkövek; gránit;
kavics, murva, sóder; kerítések, nem fémbõl; kõ; kõfaragványok;
kvarc, hegyikristály; lépcsõfokok, nem fémbõl; lépcsõk, nem
fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem fémbõl; maka-
dám; márvány; mészkõ; mûvészeti tárgyak kõbõl, betonból vagy
márványból; oszlopok, nem fémbõl; padlóburkoló mozaiklapok,
nem fémbõl; pala(kõ); palák, palás kõzetek; párkányok, nem fém-
bõl; párkányokhoz díszlécek, nem fémbõl; sírboltok, kripták, nem
fémbõl; síremlékek, nem fémbõl; síremléktáblák, nem fémbõl;
sírkõ sztélék, nem fémbõl; sírkõlapok, nem fémbõl; sírkövek;
szobrocskák kõbõl, betonból vagy márványból; szobrok kõbõl,
betonból vagy márványból; terméskõ; tetõburkolatok, tetõhéjaza-
tok, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tufa; útburkola-
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tok, nem fémbõl; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló anya-
gok.

35 Kereskedelmi ügyletek; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletek-
rõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzõi szolgáltatá-
sok; eladási propaganda (mások számára); import-export ügynök-
ségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek; kereskedelmi adminisztrá-
ció; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyúj-
tás, szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyil-
vántartások vezetése; üzleti felvilágosítás; üzleti információk; üz-
letszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; irodai mun-
kák.

(210) M 08 03320 (220) 2008.10.21.
(731) Páczelt Mihály, Tamási (HU)

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 09 00508 (220) 2009.02.26.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné, Pécs

(541) Marschall
(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(210) M 08 03465 (220) 2008.11.07.
(731) R-Water Italgyártó Vállakozás, Akasztó (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, izotóniás italok.

(210) M 09 00627 (220) 2009.03.10.
(731) Racional Mérnöki Iroda Kkt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Futómû színpadi kocsikhoz, különösen díszletek mozgatá-
sára.

(210) M 08 03631 (220) 2008.11.24.
(731) Red Bull Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente ügyvéd, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda,

Gyál

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

tevékenységek.

(210) M 09 00448 (220) 2009.02.19.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(591)

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

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

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

(210) M 08 02675 (220) 2008.08.21.
(731) S.C. Apemin Tusnad S.A., Tusnad Nou, Jud. Hargitha (RO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TÜNDÉR FORRÁS
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen ásványvizek és szénsavas
vizek.

(210) M 08 03310 (220) 2008.10.21.
(731) Somló Üdülõfalu Kft., Perbál (HU)

(546)

(511) 16 Albumok, bélyegzõk, pecsétek, daloskönyvek, grafikai
nyomatok, hirdetõtáblák, hírlevelek, irodai felszerelés, jegyek,
klisék, nyomódúcok, könyvek, könyvjelzõk, naptárak, noteszek,
öntapadó címke, prospektusok, tollak, tusok, üdvözlõlapok.

35 Televíziós reklám, reklámozás.

41 Bálok szervezése, élõ elõadások, elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, kulturális kiállítás, okta-
tási tárgyú információk, szabadidõs szolgáltatások, színpadi dísz-
letek kölcsönzése.

43 Kávéházak, vendéglátóipar.

(210) M 08 03889 (220) 2008.12.17.
(731) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(541) ELEKTROAUDIT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

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 00299 (220) 2009.02.04.
(731) SPORTSZEM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Solt Anna, Solt Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 44 (Orvosok szolgáltatásai) optikai szolgáltatás.

(210) M 09 00702 (220) 2009.03.17.
(731) Step Ahead Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi Márk, Erdélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 00594 (220) 2009.03.06.
(731) Straubinger Zoltán, Tata (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; méz, melaszszirup; fûszerek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00407 (220) 2004.08.17.
(731) SUCCES-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft

m.b.H., 4040 Linz (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PAN & CO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, kávépótlók; kenyér, finom pékáruk és cuk-

rászati áruk, fagylaltok.

(210) M 08 03461 (220) 2008.12.11.
(731) Sunmed Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatás.

(210) M 08 03666 (220) 2008.11.28.
(731) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.

16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továb-
bá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).

(210) M 08 03667 (220) 2008.11.28.
(731) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.

16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továb-
bá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).

(210) M 08 03317 (220) 2008.10.21.
(731) Szugyicki István, Kétbodony (HU)

(546)

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

42 Tudományos és ipari kutatások; számítógépek programozá-
sa.

(210) M 09 00322 (220) 2009.02.05.
(731) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krisztián Zoltán, Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolat-
ban.

41 Üdülési tárgyú információ.

43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szál-
láshely lefoglalása (idõleges).

(210) M 08 03640 (220) 2009.01.07.
(731) Tisza-Tavi Turizmus Fejlesztõ Egyesület, Tiszafüred (HU)
(740) Szabó Lajos, Tiszafüred

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03698 (220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Víz.

(210) M 08 02956 (220) 2008.09.22.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) CLOPINORM
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények.

(210) M 08 03924 (220) 2008.12.20.
(731) VALOROUS Magyarország Kft.„b.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) AGRARPOWER
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékekek; talajkondicionáló vegyi

termékek; szilikátok.

35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; hivatali
tevékenység.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások és kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások.

(210) M 09 00202 (220) 2009.01.26.
(731) Vecsei László, Sóskút (HU)

(541) tiszatavivendegvaro.hu
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 02961 (220) 2008.09.22.
(731) Victofon Kft., Veresegyház (HU)

(546)

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

(210) M 08 03774 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO BASIC
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás, sport- kulturális tevékenység.

(210) M 08 03775 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO BASIC
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03776 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sepsey György, Budapest

(541) TRIO EXTRA
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03777 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO MAX
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03778 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO MAX
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03779 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO EXTRA
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03780 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO MINI
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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(210) M 08 03781 (220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO MINI
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 09 00198 (220) 2009.01.26.
(731) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)
(740) dr. Nemes Andrea, Dr. Nemes Andrea ügyvédi Iroda, Komárom

(546)

(511) 3 Folttisztító szerek; mosodai fehérítõszer; mosodai fényezõ-
szer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek,
nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel
impregnált ruhák tisztításra.

(210) M 09 00524 (220) 2009.02.27.
(731) WING Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Zártkörõen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DeTe Immobilien
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 00068 (220) 2009.01.13.
(731) X-Drink Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keresztes Attila, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényké-
pek, nyomdaipari cikkek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.

(210) M 08 03314 (220) 2008.10.21.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) SARKI FÉNY
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(210) M 08 03315 (220) 2008.10.21.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Kalinka fény
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(210) M 08 03934 (220) 2008.12.23.
(731) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 08 03935 (220) 2008.12.23.
(731) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Jobkarrier
(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 00362 (220) 2009.02.10.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POL’NONI
(511) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült dzsú-
szok.

A rovat 116 db közlést tartalmaz.
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