
(210) M 04 02183 (220) 2004.05.07.
(731) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Idegenforgalmi, Szolgáltató

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 08 00445 (220) 2008.02.13.
(731) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Forrai Zoltán ügyvéd, Budaörs

(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); részletfizetéses hitelnyújtás; tulajdonfenntartá-
sos részletvétel hitelezése.

(210) M 08 00657 (220) 2008.02.28.
(731) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; különösen segítségnyújtás kereskedel-
mi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletveze-
téshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

(210) M 08 00658 (220) 2008.02.28.
(731) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DECISION ORIENTED COACHING
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; különösen segítségnyújtás kereskedel-
mi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletveze-
téshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

(210) M 08 00740 (220) 2008.03.05.
(731) Stile Interio Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) STILE INTERIO
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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

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

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

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

(210) M 08 01829 (220) 2008.05.30.
(731) Timemaster Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OLDTIMER EXPO
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 02764 (220) 2008.09.02.
(731) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Pharmacluster
(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).

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.

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.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 08 03088 (220) 2008.10.02.
(731) Heineken Brouwerijen B.V. (Holland királyság törvényei

szerint mûködõ vállalat), Amsterdam (NL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

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

(210) M 08 03464 (220) 2008.11.07.
(731) Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági,

Egészségvédelmi és Minõségügyi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MISSION W
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; álcázóvász-
nak (sportcikkek); állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló
edzõkerékpárok; agyaggalambok céllövéshez, agyaggalambok
(céltárgyak); árbocok vitorlás deszkákhoz; asztaliteniszhez aszta-
lok; asztalok asztalifocihoz; babaágyak; babaházak; babaruhák;
babaszobák; backgammon, trictrac (játékok); baseballkesztyûk;
baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk, marionettek; bél-
húrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgo-
lyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingókártyák; bobok;
boardok; bõrkarikák biliárddákókhoz, búgócsigák (játékszerek);
bûvészkellékek, céltáblák; cumisüvegek játék babáknak; csalét-
kek vadászathoz vagy halászathoz, csörgõk (játékszerek); csúsz-
dák; (játékszerek); dámajátékok; dámatáblák; diszkoszok sport-
célokra; dobható korongok (játékszerek); dobókockák (játékok);
dominójátékok; építõjátékok; építõkockák (játékszerek); érmebe-
dobásos játékautomaták; érmebedobással mûködõ biliárdaszta-
lok; elektronikus céltáblák; eszközök testgyakorláshoz; expande-
rek; felszerelések vitorlás hajókhoz; fókabõrök (sílécek borításá-
ra); gépezetek és készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyûk; golf-
táskák kerékkel vagy anélkül; golyó játékokhoz; gördeszkák; gör-
gõk álló edzõkerékpárokhoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sor-
ban elhelyezett görgõkkel; gyanta atlétáknak; gyepjavító szerszá-
mok (golffelszerelések); gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyuta-
csok (játékszerek); halhorgok; harangok karácsonyfákra; hálók
(sportcikkek); hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászat-
hoz; hintalovak; hócipõk; hógömbök (dísztárgyak); hokiütõk; ho-
mokzsákok; horgászbotok; horgászfelszerelések, horgászorsók;
horgászzsinórok; húrok teniszütõkhöz; íjak íjászathoz; íjászfel-
szerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; já-
ték autók; játék babák; játék léggömbök; játék pisztolyok; játék
sárkányok; játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek,
nem kizárólag televíziós vevõkészülékkel használhatók; játékgo-
lyók; játékkártyák; játékok, játékszerek; játékszerek kedvtelésbõl
tartott állatoknak; kaleidoszkópok; kaparóvasak sílécekhez; ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés); karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorka-
féléket; karácsonyfatartók; karácsonyfák mûanyagból; karikajá-
tékok; karneváli álarcok; kesztyûk (játékok tartozékai); készülé-
kek elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõké-
szülékekkel mûködtethetõk; kirakós játékok (puzzle); konfetti;
korcsolyacipõk korcsolyával; korcsolyák; könyökvédõk (sport-
cikkek); kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok; labdák labdajáté-
kokhoz; lepkehálók; légpuskák (játékszerek); légtömlõk játék
labdákhoz; madzsong (kínai dominójáték); merítõzsákok horgá-
száshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges hó kará-
csonyfákhoz; méretarányosan kicsinyített jármûmodellek; mobi-
lok (játékszerek); nyilak (célbadobó játékokhoz); orsók játék sár-
kányokhoz; ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek); parittyák

(sportcikkek), patkójátékok; pinata (zsákbamacska-játék sajátos
figurákkal); pisztolycsappantyúk (játékok); plüss játékszerek;
plüssmackók; poharak kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz, rob-
banó bonbonok; rollerek; rulettkerekek; sakkjátékok; sakktáblák;
sárkányrepülõgépek; siklóernyõk; síkötések; sílécborítások; sílé-
cek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédõk (sportcik-
kek); síviasz, sívax; súlyzók; szappanbuborék-fújók (játéksze-
rek); szánok (sportcikkek); szigonypuskák (sportcikkek); színhá-
zi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; tábla-
játékok; tárgyak társastánchoz (cotillonhoz); társasjátékok; táv-
irányítású játékjármûvek; teke, kugli (játékok); tekebábuk; ten-
gerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavetõ gépek; tenisz-
ütõk; testépítõ felszerelések; térdvédõk (sportcikkek); tokok sífel-
szerelésekhez és szörfdeszkákhoz; tollaslabda (játék); tornafel-
szerelések; trükkös játékok; ugródeszkák (sportszerek); úszók
halászathoz; úszómedencék (játékcikkek); uszonyok úszóknak;
vesszõvarsák (halászfelszerelés); vezénylõpálcák; védõnadrágok
férfi sportolóknak (sportcikkek); védõtömések (sportruházathoz);
vidámparki felszerelések; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívó-
kesztyûk; vívómaszkok, vívóálarcok; vívótõrök; vízisík; zseto-
nok játékokhoz.

(210) M 08 03867 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Kávétejszín.

(210) M 08 03904 (220) 2008.12.19.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 08 03907 (220) 2008.12.19.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Magyarországról származó fehérítõkészítmények és egyéb,
mosásra szolgáló anyagok, mosó- és mosogatószerek, textilöblí-
tõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; il-
latszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 08 03954 (220) 2008.12.23.
(731) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HARTMANN segít gyógyítani
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek; testápoló, bõrvédõ és -tisztító

vegyi termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati haszná-
latra; pelenkák, pelenkabetétek, nadrágpelenkák és nedvszívó be-
tétek inkontinenciában szenvedõk és betegek részére; diétás anya-
gok egészségügyi használatra; sebtapaszok, sebkötözõ anyagok;
kötszer röntgenkontraszt anyaggal vagy detekciós chippel ellátva,
röntgenkontraszt anyag; fertõtlenítõk; vatta és vattatermékek
gyógyászati és higiéniai használatra; fertõtlenítõszerekkel
és/vagy olajjal és/vagy tisztítószerekkel átitatott vatta vagy cellu-
lózkendõk gyógyászati és higiéniai használatra; elsõsegélyben
használatos anyagok, mégpedig kötözõanyagok, gyógyszerészeti
termékek, mint készlet részei és utántöltõ csomagok, amelyek
ezeket az árukat tartalmazzák; textilszálakból hurkolt és/vagy kö-
tött vagy cellulózból készült rögzítõnadrágok nedvszívó betétek
rögzítésére, valamennyi említett termék az inkontinencia ellátásá-
ra; kötszercserélõ szettek, mégpedig kötözõanyag, ragtapasz, bo-
rogatás, ecsetelõk, tamponok, kötszercserélõ szett részeként; ka-
téterszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek, kötözõanya-
gok, vegyi termékek testápoláshoz, a bõr védelmére és tisztításá-
ra, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok, kötözõanyagok,
röntgenkontraszt anyaggal is, fertõtlenítõszerek, katéterszettek
részeiként; mûtõsszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek,
kötözõanyagok, kötözõanyagok röntgenkontraszt anyaggal vagy
detekciós chippel is, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok,
betétek, kötözõk, haskendõk, röntgenkontraszt chippel is, inciziós
fóliák, edényfülek, inkontinenciás elõtétek és inkontinenciás alá-
tétek, mûtõsszettek részeiként; orvosi bõr- és hajápoló készítmé-
nyek.

9 Mérõberendezések és -mûszerek; elektromos vagy elektro-
nikus mérõkészülékek és mérõmûszerek, beleértve a testhõmér-
sékletet mérõ eszközöket; számítógépes szoftver; adatfeldolgozó
programok, különösen futárszolgáltatásokkal kapcsolatban, kór-
házak ellátásával és/vagy szemétszállításával kapcsolatban.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi készülékek és
mûszerek, mesterséges végtagok, szemek és fogak; ortopédiai
cikkek; varróanyagok; sebvarró csíkok; hõmérõk gyógyászati
használatra; vizsgáló-, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi, gyógyá-
szati és sebészeti használatra; kendõk páciensek és tárgyak steril
lefedéséhez; száj- és orrmaszkok; ágybetétek cellulózból, flíz
anyagból, mûanyagból, textilanyagokból és/vagy gumiból gyer-
mekek és betegek számára; harántlepedõk betegágyra és inkonti-
nencialepedõk (amennyiben a 10. osztályba tartoznak); katéterek,
piszoárok; flízbõl és/vagy mûanyagból álló nedvszívó táskák,
nedvszívó csövek tárolásához; speciális tárolók gyógyászati hasz-
nálatra, mégpedig edények mûanyagból, papírból vagy fémfóliá-
ból; elsõsegélyanyagok, mégpedig orvosi mûszerek szett része-
ként és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az anyagokat tartal-
mazzák; kötszercserélõ szettek, mégpedig kendõk páciensek és
tárgyak steril lefedéséhez, mint kötszercserélõ szettek részei; ka-
téterszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi,
gyógyászati és sebészeti célra, katéter, piszoár, kendõk páciensek
és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti és orvosi mûszerek és ké-
szülékek, sebvarró csíkok, katéterszettek részeiként; mûtõsszet-
tek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk, katéter, piszo-
ár, kendõk páciensek és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti, or-
vosi és állatorvosi mûszerek és készülékek, spatulyák, kelyhek és
tálak, gyógyászati szûrõk, varratanyagok, palackok, zacskók,
fecskendõk, kanülök, szûrõtûk, elektródák, drenázscsövek és tör-
lõk, trokárok, elszívó rendszerek/folyadékvezetõ rendszerek, bõr-
re író jelölõtollak, tû- és pengegyûjtõk, termékek angiográfiai be-
avatkozásokhoz, mûtõskészletek részeiként.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; munkaruházat egészség-
ügyi személyzet számára, valamint páciensek számára, egyszer és
többször használatos ruházat formájában.

39 Szállítás/szállítmányozás; csomagolás és tárolás (áru-); uta-
zási megszervezés; futárszolgáltatások kórházak ellátásával
és/vagy szemét szállításával kapcsolatban, különösen a mûtéssel
kapcsolatban, a következõ árukkal kapcsolatban: gyógyszerészeti
termékek; bõrvédõ és bõrtisztító testápoló vegyi termékek; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; intim betétek, ha-
risnyabélések, betétek gyermekágyas anyáknak; pelenkák, pelen-
kabetétek, nadrágpelenkák és nedvszívó inkontinenciában szen-
vedõk és betétek részére; diétás anyagok gyógyászati használatra;
tapaszok, kötszer röntgenkontraszt anyaggal vagy detekciós chip-
pel ellátva; röntgenkontraszt anyag; fertõtlenítõszerek; vatta és
vattatermékek gyógyászati és higiéniai használatra; fertõtlenítõ-
szerekkel és/vagy olajjal és/vagy tisztítószerekkel átitatott vatta
vagy cellulózkendõk gyógyászati és higiéniai használatra; orvosi
bõr- és hajápoló készítmények; elsõsegélyben használatos anya-
gok, mégpedig kötözõanyagok és gyógyszerészeti termékek, mint
készlet részei és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az árukat
tartalmazzák; elsõsegélydobozok (feltöltött ~); textilszálakból
hurkolt és/vagy kötött vagy cellulózból készült rögzítõnadrágok
nedvszívó betétek rögzítésére, valamennyi említett termék az in-
kontinencia ellátására; kötszercserélõ szettek, mégpedig kötözõ-
anyag, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok, kötszercserélõ
szett részeként; katéterszettek, mégpedig gyógyszerészeti termé-
kek, kötözõanyagok, vegyi termékek testápoláshoz, a bõr védel-
mére és tisztítására, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok,
kötözõanyagok, röntgenkontraszt anyaggal is, fertõtlenítõszerek,
katéterszettek részeiként; mûtõsszettek, mégpedig gyógyszeré-
szeti termékek, kötözöanyagok, kötözõanyagok, röntgenkont-
raszt anyaggal vagy detekciós chippel is, ragtapasz, borogatás,
ecsetelõk, tamponok, betétek, kötözõk, haskendõk, röntgenkont-
raszt chippel is, inciziós fóliák, edényfülek, inkontinenciás elõté-
tek és inkontinenciás alátétek mûtõsszettek részeiként; mérõbe-
rendezések és -mûszerek; elektromos vagy elektronikus mérõké-
szülékek és mérõmûszerek, beleértve a testhõmérsékletet mérõ
eszközöket; sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi mûszerek
és készülékek, egyszeri használatra is; mûvégtagok, mûszemek és
mûfogak; ortopédiai cikkek, varróanyagok (sebészeti ~); sebvarró
csíkok; hõmérõk gyógyászati használatra; vizsgálati, védõ- és
mûtõskesztyûk orvosi, gyógyászati és sebészeti célra; mûtõssap-
kák és fátylak; szövetek sebészeti célra; kendõk páciensek és tár-
gyak steril lefedéséhez; száj- és orrmaszkok, ágybetétek cellulóz-
ból, flízbõl, mûanyagból, textilanyagból és/vagy gumiból, gyer-
mekek és betegek számára; harántlepedõk betegágyra és inkonti-
nencialepedõk (amennyiben a 10. osztályba tartoznak); katéterek,
piszoárok; flízbõl és/vagy mûanyagból álló nedvszívó táskák,
nedvszívó csövek tárolásához; speciális tárolók gyógyászati hasz-
nálatra, mégpedig edények mûanyagból, papírból vagy fémfóliá-
ból; elsõsegélyanyagok, mégpedig orvosi mûszerek szett része-
ként és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az anyagokat tartal-
mazzák; kötszercserélõ szettek, mégpedig kendõk páciensek és
tárgyak steril lefedéséhez, mint kötszercserélõ szettek részei; ka-
téterszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi,
gyógyászati és sebészeti célra, katéter, piszoár, kendõk páciensek
és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti, orvosi és állatorvosi mû-
szerek és készülékek, sebvarró csíkok, katéterszettek részeiként;
mûtõsszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk, ka-
téter, piszoár, kendõk páciensek és tárgyak steril lefedéséhez,
sebészeti, orvosi és állatorvosi mûszerek és készülékek, spatu-
lyák, kelyhek és tálak, gyógyászati szûrõk, varratanyagok, palac-
kok, zacskók, fecskendõk, kanülök, szûrõtûk, elektródák, dre-
názscsövek és tömlõk, trokárok, elszívó rendszerek/folyadékve-
zetõ rendszerek, bõrre író jelölõtollak, tû- és pengegyûjtõk, termé-
kek angiográfiai beavatkozásokhoz, mûtõskészletek részeiként;
munkaruházat egészségügyi személyzet számára, valamint páci-
ensek számára, egyszer és többször használatos ruházat formájá-
ban; ruházati cikkek, cipõk, kalapáru; gyógyászati gyártó és
forgalmazó szállítási szolgáltatásai idõsek és mozgáskorlátozot-
tak ápolóotthonainak támogatására és beszállítások intézéséhez.

41 Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; szórakoztatás; sport-
és kulturális tevékenység; tanfolyamok tartása ismeretek közvetí-
téséhez a sebellátás, az inkontinencia és a kompressziós terápia te-
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rületén, valamint tape-tanfolyamok (ismeretek közvetítéséhez a
tape-kötések területén).

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

43 Étel és ital szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szál-
lás.

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

(210) M 09 00010 (220) 2009.01.06.
(731) Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(740) Turopoli Béla, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangleme-
zek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.

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

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

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

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

(210) M 09 00011 (220) 2009.01.06.
(731) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Bramac Tectura tetõcserép
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-

héjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.

(210) M 09 00012 (220) 2009.01.06.
(731) GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tiszaújváros (HU)
(740) dr. Békési Sándor Miklós, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

38 Fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz.

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok
sokszorosítása; számítógéprendszerek tervezése; számítógép-
programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása.

(210) M 09 00084 (220) 2009.01.12.
(731) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00085 (220) 2009.01.12.
(731) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00087 (220) 2009.01.14.
(731) Farkas István Csaba, Szigethalom (HU)
(740) dr. Tóth Attila, dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FAREK
(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; diétás anya-

gok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; étvágycsök-
kentõ szerek gyógyászati használatra; erõsítõszerek; gyógysze-
rek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyitalok; gyógynövények; hajtószerek; nyomelemkészítmé-
nyek emberi és állati fogyasztásra; szérumok; szirupok gyógysze-
részeti használatra; szõlõcukor gyógyászati használatra; táp-
anyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.

8 Kardhüvelyek; kardok; kések; pengék (fegyverek); pengék,
kéziszerszámok; szablyák; szuronyok; tõrök; vadászkések; vágó-
fegyverek (nem lõfegyverek); zsebkések, bicskák.

9 Chipek (integrált áramkörök); elektronikus jeladók; ellenõr-
zõ berendezések, elektromos; felügyeleti mûszerek, elektromos;
fogvédõk; integrált áramkörök; karkötõk (mágneses személyazo-
nosító); mûholdas navigációs készülékek; navigációs eszközök;
processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); számítógépek;
számítógép-perifériák; számítógépprogramok, rögzített; szoftve-
rek, rögzített; távadók, transzmitterek (távközlés); távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, telméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; védõsisakok sport-
hoz.

10 Elemzõkészülékek gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; sebészeti beültetett anyagok; sebészeti
készülékek és eszközök.
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28 Eszközök testgyakorláshoz; homokzsákok; könyökvédõk
(sportcikkek); ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek).

32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes italok;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivona-
tok; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcs-
nektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas italok; szódavizek; szörpök
italokhoz; zöldséglevek (italok).

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); élõ
elõadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatá-
sok; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; testne-
velés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

45 Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zá-
rak kinyitása; detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; eltûnt sze-
mélyek felkutatása; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; test-
õrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

(210) M 09 00088 (220) 2009.01.14.
(731) Taxi-2000 Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Birkás Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek.

35 Reklámozás.

(210) M 09 00089 (220) 2009.01.14.
(731) Zephire Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, nyomdaipari termék, újság.

38 Távközlés, internet.

(210) M 09 00092 (220) 2009.01.14.
(731) Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(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 00094 (220) 2009.01.14.
(731) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 00112 (220) 2009.01.16.
(731) Szabad Károly, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Mirelit kenyértészta, kenyérlángos.

(210) M 09 00156 (220) 2009.01.21.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) Etalon üzleti díjcsomag
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); antennák;

elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).

38 Távközlés.

(210) M 09 00236 (220) 2009.01.29.
(731) HU Rong Rong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00237 (220) 2009.01.29.
(731) File László, Budapest (HU)
(740) Szabadi Péter, Budapest

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

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 09 00238 (220) 2009.01.29.
(731) PRO-ONE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 00240 (220) 2009.01.29.
(731) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid; alsónemûk; alsószok-
nyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részére); boák (nyakba-
valók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); csúszásgátlók lábbelikhez; dupla sarkok harisnyára; dupla
sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; fa-
cipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok
(ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballci-
põk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszó-
nadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszan-
dálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõ-
védõk; gabardin (ruházat); gallérok (ruházat); harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; haris-
nyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szatlik; ingek; ingelõk, ingblúzok;
ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfel-
szívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvá-
zak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula
(egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; ke-
rékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruhá-
zat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosz-
tümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk;
lábbelifelsõrészek; 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, kamantyúk (ruhanemûk); munkaruhák,
munkaköpenyek; mûbõrruházat; nadrágok; nem elektromosan fû-
tött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvé-
dõk; öltözékek vízisieléshez; övek (ruházat); papírruházat; papu-
csok; parkák, (csuklyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelen-
kák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pizsamák; pólók; prém-
sálak, (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ru-
házat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon lábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandru-
hák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
(sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhane-
mûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyem-
kendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrá-
gok); térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk;
tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; váll-
szalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók.

(210) M 09 00247 (220) 2009.01.29.
(731) UNIFRIT Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Hegyeshalom (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) UNIFRIT
(511) 29 Étkezési olajok; növényolajok; étkezési napraforgóolaj; ét-

kezési repceolaj; kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálma-
magolaj táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási haszná-
latra, étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj;
zsírok; étkezési faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverék, ke-
nyérre.

(210) M 09 00248 (220) 2009.01.30.
(731) Tóth Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Növényi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 09 00329 (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 00354 (220) 2009.02.10.
(731) dr. Boldizsár Ildikó, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Metamorphoses Meseterápiás Módszer
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; okta-
tási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása.

(210) M 09 00392 (220) 2009.02.13.
(731) Divine Media Kft., Kecskemét (HU)

(541) DIVINE 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.
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(210) M 09 00396 (220) 2009.02.13.
(731) Farkas Miklós, Piliscsaba (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) greenrex
(511) 1 Égést elõsegítõ készítmények, katalizátorok, mérgezõ gázo-

kat semlegesítõ szerek, gáztisztító termékek, vegyi adalékanya-
gok motorüzemanyagokhoz, vegyi reagensek (nem humán vagy
állatgyógyászati használatra).

(210) M 09 00401 (220) 2009.02.13.
(731) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) UNIREX
(511) 5 Növényvédõ szerek.

(210) M 09 00409 (220) 2009.02.16.
(731) FISHING ON ORFÛ Kft., Baksa (HU)

(541) FISHING ON ORFÛ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda mások számára;
közönségszolgálat; szponzorok felkutatása; üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére; tördelési szolgáltatások hirdetési célok-
ból; televíziós és rádiós reklámozás; szabadtéri hirdetés; reklám-
anyagok terjesztése.

41 Elõadómûvészek és zenekarok szolgáltatásai; szórakozta-
tás; kulturális tevékenység; koncertek szervezése és lebonyolítá-
sa; fesztiválok szervezése és lebonyolítása; elõadások díszletei-
nek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; filmgyártás; jegy-
irodai szolgáltatások; klubszolgáltatások; rádiós szórakoztatás;
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; zene összeállítása; élõ elõ-
adások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás);
diszkók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok készítése;
konferenciák szervezése; szövegek kiadása (nem reklámcélú);
videófilm gyártás; DVD-filmgyártás.

(210) M 09 00420 (220) 2009.02.17.
(731) RiseFM Kft., Szentendre (HU)

(541) NITE RISE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók, felsõruházat, nad-

rágok.

38 Távközlés; rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, éjszakai klubok.

(210) M 09 00460 (220) 2009.02.20.
(731) EURO CHENFENG KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00462 (220) 2009.02.20.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbon, pralinék, kétszersültek, vajaskekszek, piskóták, ma-
látás kekszek, torták, rágógumi, nem gyógyászati célra.

(210) M 09 00463 (220) 2009.02.20.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbon, pralinék, kétszersültek, vajaskekszek, piskóták, ma-
látás kekszek, torták; rágógumi, nem gyógyászati célra.

(210) M 09 00470 (220) 2009.02.20.
(731) Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Dencsõ Balázs, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00501 (220) 2009.02.25.
(731) Insurance Auto Auctions, Inc., Westchester, IL 60154 (US)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Árverések bonyolítása újrafelhasználható és súlyosan sérült
gépjármûvek tekintetében, kizárólag regisztrált vásárlók számá-
ra, elsõsorban engedéllyel rendelkezõ gépjármû-kereskedõk és
gépjármûbontók részére.
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(210) M 09 00502 (220) 2009.02.25.
(731) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Indiana (US)
(300) 77559075 2008.08.28. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CHORUS
(511) 42 Gyógyszerészeti kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

(210) M 09 00512 (220) 2009.02.27.
(731) Kisrét Manufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VADÁSZ PÁLINKA
(511) 33 Pálinkatermékek.

(210) M 09 00521 (220) 2009.02.27.
(731) MARS, INCORPORATED, Mc.LeaN, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEGÁLLNI TILOS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vad, húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõtt gyümölcsök és zöldségek; tojások; tejtermékek; kocso-
nyák, dzsemek, befõttek; tej és tejes italok; elsõsorban a fent emlí-
tett árukból fogyasztási célra készített termékek.

30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,
tápióka, szágó, gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsüte-
mények, jég, fagylaltok; méz, szirup; só, mustár; ecet, szószok;
fûszerek, elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási célra
készített termékek.

(210) M 09 00527 (220) 2009.03.02.
(731) Hungary Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Sándor, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti információk.

(210) M 09 00543 (220) 2009.03.03.
(731) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Dr. Deénes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 09 00545 (220) 2009.03.03.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CO-CAZAPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00601 (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 00617 (220) 2009.03.10.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AGRIA
(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 célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 00631 (220) 2009.03.10.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 09 00649 (220) 2009.03.12.
(731) Big Time Trade Kft., Budapest (HU)

(541) COLAXX
(511) 25 Ruházati cikkek és cipõk.

(210) M 09 00651 (220) 2009.03.12.
(731) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; aszalt kókuszdió; bab, tartó-
sított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; dato-
lya; dió, feldolgozott; dzsemek; gomba, tartósított; gyümölcsko-
csonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümöl-
csök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcssze-
letkék, apró; hagyma, tartósított; kandírozott [cukrozott] gyümöl-
csök; lekvár; lencse, tartósított; mandula, darált; mazsola; paradi-
csomlé fõzéshez; paradicsompüré; savanyú káposzta; savanyúsá-
gok; snackételek (gyümölcsalapú); sült burgonya, chips; szárított
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zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; zöldsé-
gek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek
fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselék, ét-
kezési.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, kávépótló szerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok, melaszszirup; élesztõ, sütõpo-
rok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; aprósüte-
mény, teasütemény; aprósütemények; babliszt; bors; burgonya-
liszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];
dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez (ehetõ); fahéj
[fûszer]; fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; gabonakészítmények;
gríz, kuszkusz, búzadara; jeges tea; kakaó; kekszek; ketchup
[szósz]; kétszersültek, kekszek; kukorica, darált; kukoricadara;
kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra;
lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari ter-
mékek; mustár; mustárliszt; müzli; paprika, õrölt [ételízesítõ]; pa-
radicsomszósz; pattogatott kukorica; pudingok; rizs; salátaönte-
tek; sáfrány [ételízesítõ]; snackételek (gabonaalapú); snackételek
(rizsalapú); sós kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, fõzéséhez; sütõpor; sütõszóda [szódabikarbóna sütési
célokra]; szegfûszeg [fûszer]; szerecsendió; szójaliszt; szószok
[ízesítõszerek, fûszeres mártások]; árpa, hántolt; árpa, porrá tört;
árpaliszt; édesítõszerek, (természetes); élesztõ ételekhez; ételíze-
sítõ [fûszer]; tea; teaalapú italok; zab hántolt/tisztított; zabdara;
zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.

(210) M 09 00653 (220) 2009.03.12.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

(541) hozzák-viszed
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00661 (220) 2009.03.13.
(731) ETHAN HUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Mobiltelefonon tárolt adatok kezelése, tárolása, módosítása,
továbbítása, mobiltelefon szerverszolgáltatás, kiegészítõ mobil-
telefon szolgáltatás.

(210) M 09 00663 (220) 2009.03.13.
(731) Demex-Trade Kft., Budapest (HU)

(541) Solana
(511) 29 Étkezési olajok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és

zöldségek.

(210) M 09 00668 (220) 2009.03.13.
(731) Agimpex Hungary Kft., Sopron (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések; akváriumi világítótestek; bányász-
lámpák; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; elvakítást
gátló szerkezetek jármûvekhez; fénycsövek; fénycsövek világí-
tásra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek jármû-

vekhez (lámpakészletek); forrasztólámpák; haranglámpák, gömb
alakú lámpaburák; irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez; ívlám-
pák; jármûreflektorok; jármûfényszórók; keresõlámpák, zseb-
lámpák; kerékpárfényszórók; kerékpárlámpák; laboratóriumi
égõk; laboratóriumi lámpák; lampionok; lámpaüvegek; lámpák;
lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzõihez; lámpák
gépkocsikhoz; lámpák jármûvekhez; lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; mennye-
zetvilágítások; reflektorok; vetítõlámpák; világítóberendezések,
készülékek; világító házszámok; világítótestek jármûvekhez;
égõk; égõfejek lámpákhoz; zseblámpák, elektromos; villanykör-
ték; villanykörték, elektromos; világítóberendezések légi jármû-
vekhez; lámpák csõfoglalatai, elektromos; kisülési csövek, elekt-
romosak, világításra; izzószálas égõk; armatúrák kemencékhez;
acetilén fényszóró; acetilén gázégõk; csíraölõ égõk; csíraölõ
égõk, levegõtisztításhoz; gázégõk; gázlámpák; izzószálak, elekt-
romos izzókba; izzószálak (magnézium); olajégõk; olajlámpák;
petróleumégõk.

(210) M 09 00675 (220) 2009.03.16.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 00690 (220) 2009.03.16.
(731) Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BALATONI HARMÓNIÁK
(511) 35 Zenemûvészeti - ezen belül fõként komolyzenei, illetve

dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, a társmûvészetekkel kapcsolatos, illetve gasztronómiai ese-
ményekhez, kiállításokhoz, eseménysorozatokhoz tartozó szer-
vezési, impresszálási tevékenységek, PR- és marketingtevékeny-
ségek.

41 Zenemûvészeti - ezen belül fõként komolyzenei, illetve
dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, valamint a társmûvészetekkel kapcsolatos események, kiál-
lítások, eseménysorozatok, mûvészetoktatási és szakmai képzési
események létrehozatala; továbbá nyomtatott kiadvány, kotta-,
kép- és hanganyag kiadása, sokszorosítása és terjesztése.

43 Gasztronómiai rendezvény és rendezvénysorozat szervezé-
se.

(210) M 09 00721 (220) 2009.03.19.
(731) Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kleszó Mariann, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EME.MOBILLAL KÖNNYEBBEN MEGY
(511) 36 Elszámolóházak, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási

szolgáltatások, kölcsön [finanszírozás], telebank szolgáltatások,
terhelõkártya-szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzügyi igazga-
tás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, tõkekihelyezés, tõkeberu-
házás, vagyonkezelés, tõzsdei árfolyamjegyzés.

38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési csa-
tornák biztosítása távvásárláshoz, telefon-összeköttetések, tele-
fonszolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások, fóru-
mok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisok-
hoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.
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(210) M 09 00722 (220) 2009.03.19.
(731) Wollner Márta, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 09 00726 (220) 2009.03.19.
(731) Laboratoire Garnier & Cie, F-75008 Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) INVISICLEAR
(511) 3 Testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek,

lotionok, gélek és puderek arcra, testre és kézre.

(210) M 09 00728 (220) 2009.03.19.
(731) HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábelte-
levíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsor-
szórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számító-
gépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
felvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 09 00740 (220) 2009.03.23.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00741 (220) 2009.03.23.
(731) Budai Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)

(541) GEMINI TORONY
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00751 (220) 2009.03.23.
(731) Bulls Blood Bortársaság Borkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 09 00759 (220) 2009.03.23.
(731) Gepárd Team Security Vagyonvédélmi Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) GEPÁRD SECURITY
(511) 37 Riasztók, egyéb biztonsági rendszerek telepítése, kezelése

és javítása; épületek belsõ tisztítása; javítási, karbantartási szol-
gáltatások.

39 Biztonsági szállítás; õrzött értékszállítás.

45 Személyek biztonságára vonatkozó nyomozási, felügyeleti
szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; de-
tektívügynökségek; õrszolgálat; elfogószolgálat; eltûnt szemé-
lyek felkutatása; lakásfelügyelet; személyes háttéradatok vizsgá-
lata; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testõrszolgálat.

(210) M 09 00770 (220) 2009.03.23.
(731) Dénes Andrea, Budapest (HU);

Petõváry Zsolt, Budapest (HU);
Futó Márta Gabriella, Verõce (HU);
Jónapné Ott Cecília, Budapest (HU);
Nagy Éva, Budapest (HU)

(740) dr. Kádár Balázs, Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAGYARORSZÁGI STRANDFESZTIVÁL -
STRANDRA MAGYAR

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda mások számára, pi-
aci tanulmányok, hirdetési hely kölcsönzése.

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

(210) M 09 00771 (220) 2009.03.24.
(731) PR-Audit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõmíves Balázs, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, megfigyelõ mûszerek, számí-
tógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok, rögzített,
számlálók, mérõmûszerek.

42 Számítógépes rendszerelemzés, számítógép-programozás,
számítógépszoftver fenntartása.
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(210) M 09 00812 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00814 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00866 (220) 2009.04.01.
(731) American Global York (HK) Co. Limited, Tseung Kwan O.,

New Territories (HK)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00869 (220) 2009.04.01.
(731) Szinergia Projekt-, Mûködés- és Változásmenedzsment Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00881 (220) 2009.04.02.
(731) Vaszari Ádám Tamás, Dumakeszi (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, MÁTYÁS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 00882 (220) 2009.04.02.
(731) Pfiffer János, Mór (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 20 Fából és bútorlapból készült bútorok; faszerkezetek, burko-
latok, bútorlapok, bútorajtók; bútorgarnitúrák; konyhai bútorok;
bútorgarnitúrák; hálószoba-, nappali- és étkezõbútorok; szállodai
és egyéb intézményi bútorok; ágyak, ágykeretek, fotelek, székek;
asztalok, kerekes asztalok, iroda- és iskolabútorok; kiegészítõ kis-
bútorok, kis íróasztalok, szekreterek, komódok, szekrények, fió-
kos szekrények, könyvespolcok; mindezek részegységei és tarto-
zékai; tükrök; keretek; ablak- és ajtószelvények nem fémbõl.

(210) M 09 00913 (220) 2009.04.06.
(731) Ficsor Andrea, Kecskemét (HU);

Bánfalvi Pál, Helvécia (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(210) M 09 00971 (220) 2005.01.24.
(731) I Code, Société par Actions Simplifiée, Saint Macaire en

Mauges (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00995 (220) 2009.04.10.
(731) Észak Üvért 2000 Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 29 Zöldség-gyümölcs konzervtermékek.

(210) M 09 01014 (220) 2009.04.10.
(731) Dension Audio Systems Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Csatolók [informatika], interfészek [informatika].
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(210) M 09 01125 (220) 2009.04.17.
(731) AQua & Cooler Kft., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 09 01177 (220) 2009.04.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01189 (220) 2009.04.23.
(731) AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Detergensek; tisztító hatású készítmények és anyagok; tex-
tilanyagok tisztítására szolgáló készítmények; textiliákat ápoló
készítmények; textiliákat lágyító készítmények; lágyítószerek;
fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodorok és
frissítõkészítmények ruházatok és textíliák számára; szappanok,
készítmények és adalékanyagok textilanyagok színvédelmére
mosodai használatra; mosodai készítmények kézi mosáshoz; ké-
szítmények és adalékanyagok mosodai vasalás könnyítésére; ke-
ményítõ mosodai célokra; parfümkeverékek és lapocskák textil-
anyagok illatosítására; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolóké-
szítmények; parfümkeverékek; kölnivizek; dezodorok, illatsze-
rek, illóolajok.

(210) M 09 01190 (220) 2009.04.23.
(731) AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Detergensek; tisztító hatású készítmények és anyagok; tex-
tilanyagok tisztítására szolgáló készítmények; textiliákat ápoló
készítmények; textiliákat lágyító készítmények; lágyítószerek;
fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodorok és
frissítõkészítmények ruházatok és textíliák számára; szappanok,
készítmények és adalékanyagok textilanyagok színvédelmére
mosodai használatra; mosodai készítmények kézi mosáshoz; ké-
szítmények és adalékanyagok mosodai vasalás könnyítésére; ke-
ményítõ mosodai célokra; parfümkeverékek és lapocskák textil-

anyagok illatosítására; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolóké-
szítmények; parfümkeverékek; kölnivizek; dezodorok, illatsze-
rek, illóolajok.

(210) M 09 01204 (220) 2009.04.24.
(731) MART Építõipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Krisch Imre, Gobert, Pest és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01205 (220) 2009.04.24.
(731) LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Ladeevit
(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).

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

(210) M 09 01237 (220) 2009.04.27.
(731) 3D for All Számítástechnikai Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Többre vagy képes, mint gondolnád
(511) 9 Számítástechnikai, informatikai, elektronikai termékek és

berendezések, különösen szoftverek, szoftverkomponensek, en-
ginek, algoritmusok, fejlesztõi környezetek, munkakörnyezetek,
számítógépes kezelõfelületek, szoftverek CAD rendszerekhez,
hardver- és szoftverdiagnosztikai eszközök, számítógép-periféri-
ák, optikai perifériás eszközök, perifériás mérõeszközök, pozíció-
detektáló eszközök, megjelenítõeszközök, beviteli eszközök, 3D
formázó eszközök, adatátviteli eszközök és rendszerek, kommu-
nikációs eszközök és rendszerek; szórakoztatóelektronikai szoft-
verek, eszközök és berendezések.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, CAD szolgáltatások, informatikai és elektronikai tervezés és
fejlesztés.

(210) M 09 01250 (220) 2009.04.28.
(731) Chuleevandevi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 09 01254 (220) 2009.04.28.
(731) ABP Ápisz-BudaPiért Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, íróeszközök, irodai felszerelések, írószerek, isko-
laszerek, tollak, irodai cikkek.

(210) M 09 01279 (220) 2009.04.29.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 01288 (220) 2009.04.30.
(731) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-

lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.

(210) M 09 01289 (220) 2009.04.30.
(731) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-
lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.

(210) M 09 01294 (220) 2009.04.30.
(731) Valkai Sándor, Budapest (HU);

Ge Jing, Budapest (HU)

(541) GMV INTRENATIONAL ELECTRIC
(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 01300 (220) 2009.04.30.
(731) Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

(541) SOLONIA
(511) 6 Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textilárnyéko-

lók.

A rovat 94 db közlést tartalmaz.
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