
(210) M 09 00053 (220) 2009.01.09.
(731) Ad-Style Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, futballci-
põk, melegítõk, szvetterek, nadrágok, pulóverek, sapkák, sálak,
zoknik, pólók, kabátok, dzsekik, cipõk, papucsok, sportcipõk,
sportlábbelik, sporttrikók, tornacipõk, tornaruházat, sportmezek.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák lab-
dajátékokhoz, sípcsontvédõk, asztalok asztalifocihoz, tornafel-
szerelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivé-
telével), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rende-
zése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportedzõtábori szol-
gáltatások.

(210) M 07 02570 (220) 2007.07.17.
(731) Amaroo Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00110 (220) 2009.01.15.
(731) Apex Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00482 (220) 2009.02.24.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KISKEGYED PLUSZ
(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 09 00297 (220) 2009.02.04.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

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

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 09 00374 (220) 2009.02.12.
(731) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, csipszek, szneckek.

(210) M 08 03968 (220) 2008.12.31.
(731) BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LENDÜLETET ADUNK TERVEINEK
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, hitelszolgáltatások, személyre

szabott hitelek nyújtása, kölcsönök biztosítása, hitelmûveletek;
hitelkártya- és bankkártya-szolgáltatások; pénzügyi/valutaügyi
ügyletek; banki szolgáltatások, ingatlanügyletek; fizetési szolgál-
tatások; portfolió-menedzsment és befektetések minden megtaka-
rítási termékre; pénzügyi és banki ügyletekkel, valamint ingatlan-
nal és hitelszolgáltatásokkal kapcsolatos információk, melyek
online vagy adatfeldolgozó rendszereken halasztottan, számító-
gépes adatbázisokon és számítógépes vagy adattovábbító hálóza-
tokon (beleértve a világhálót) keresztül kerülnek továbbításra;
megtakarítási bankok; utazási csekkek és hitellevelek/akkreditív
kibocsátása; ingatlan-értékbecslés; ingatlanmenedzsment; banki
és pénzügyi ügyletek, hitelirodák, biztosítási tanácsadás, biztosí-
tási információ, lízing, értékpapír-ügynöki munka, önsegélyezõ
alapok, tõkealapok befektetése, garanciák, külföldi valutaváltási
tranzakciók, csekkellenõrzés, értékmegõrzõ szolgáltatások, klí-
ringházak (valutaváltás), pénzügyi tanácsadás, biztosítási ügynö-
ki munka, ingatlanügynöki munka, tartozást behajtó ügynöksé-
gek, hitelkártya-kiadás, megtakarítások, pénzügyi becslések (biz-
tosítás, bank, ingatlan), adóbecslések, tulajdonbecslések, finan-
szírozási szolgáltatások, pénzügyi információ, önsegélyezõ ala-
pok, tõkealapok befektetése, alapok elektronikus átutalása, pénz-
ügyi menedzsment, kölcsönzés értékpapír ellenében, vállalkozás
felszámolása (pénzügyi ügyletek), pénzügyi tranzakciók, valuta-
ügyi tranzakciók, részletfizetéses kölcsönök, pénzügyi szponzo-
rálás, kölcsönök (pénzügy), pénzügyi tranzakciók.

(210) M 09 00301 (220) 2009.02.04.
(731) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 09 00060 (220) 2009.01.12.
(731) Brazil Kft., Budapest (HU)

(541) VEGASINO
(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások

nyújtása, online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoz-
tatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 08 03898 (220) 2008.12.18.
(731) Budapesti Piac Marketing 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.

(210) M 09 00474 (220) 2009.02.23.
(731) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemények, aromák, ánizs, árpa, bonbonok, briósok,
burgonyaliszt, búzaliszt, cikória, cukrászati termékek, csokoládé,
dara, édesítõk, édességek, karamella, kekszek, keményítõ, két-
szersültek, konyhasó, kovász, kukorica, macesz, malomipari ter-
mékek, melasz szirup, mézeskalács, nullásliszt, ostyák, palacsin-
ták, pehely, pizza, praliné, sikér, só, süteményporok, száraztész-
ták, szendvicsek, szirup, szójaliszt, tészta, zabdara, zabpehely.

31 Árpa, burgonya, búza, búzakorpa, búzaszármazékok, gabo-
na, kétszersült, korpa, korpás keverék, kukorica, lencse, lenliszt,
magok, maláta.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták ter-
jesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(210) M 08 01651 (220) 2008.05.14.
(731) CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 00081 (220) 2009.01.13.
(731) CARL ZEISS AG, Oberkochen (DE)
(300) 302008054787.1 2008.08.22. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIRAX
(511) 9 Mikroszkópok és azok alkatrészei; szoftver.

(210) M 09 00367 (220) 2009.02.11.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

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

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

(210) M 09 00454 (220) 2009.02.19.
(731) Central and Eastern European Music Investments Limited,

Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 01991 (220) 2008.06.16.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SELYEMKALÁCS
(511) 30 Kalács.

(210) M 08 01661 (220) 2008.05.14.
(731) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Mindennapos használati cikkekre – úgymint ruházati termé-
kekre, lábbelikre, ágynemûkre és párnákra – vonatkozó im-
port-export szolgáltatások, kiskereskedelmi szolgáltatások, kis-
kereskedelmi termékekkel kapcsolatos reklámozási szolgáltatá-
sok, üzletszervezés, üzleti adminisztráció, üzletvezetés.

(210) M 09 00181 (220) 2009.01.23.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 08 03897 (220) 2008.12.18.
(731) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapok.

(210) M 09 00262 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00263 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Fertishild
(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.
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(210) M 09 00264 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00271 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 00480 (220) 2009.02.23.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(541) loopalive
(511) 9 Elektronikus jeladók, antennák, elektrodinamikus készülé-

kek jelek távirányítására, távirányító készülékek, elektromos zá-
rak, akusztikus riasztók, akusztikus csatolók, berregõk, fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek, világító vagy mechanikus jel-
zõberendezések, elektromos és egyéb jelzõcsengõk, jelzõlámpák,
detektorok, lézerek nem orvosi használatra, hamispénz-vizsgáló
berendezések, felügyeleti elektromos mûszerek, betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek, betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések, lopás elleni áruvédelmi eszközök, lo-
pás elleni áruvédelmi tokok és tartók, elektromos betörésgátló fel-
szerelések, betörésgátló riasztókészülékek, elektromos címkék
árukhoz, hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez, ri-
asztóeszközök, füstjelzõ berendezések, gázellenõrzõ készülékek,
ellenõrzõ berendezések és készülékek, idõregisztráló készülékek,
tûzjelzõ készülékek, vezetõréteggel bevont üvegek, prizmák, ve-
zetékek, elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mág-
nesek, mágneshuzalok, mágneskártyák, mágneslemezek, memó-
riakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses személyazonosító
kártyák, személyhívók, beléptetõrendszerek, mágneses kódolók,
vonalkód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai
letapogatóegységek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó ké-
szülékek és számítógépek, letölthetõ és rögzített számítógépprog-
ramok, elektromos ajtónyitó szerkezetek, elektromos zárak, be-
kapcsolók, zárókapcsolók, elektromos akkumulátorok, akkumu-
látortöltõk, automatikus idõkapcsolók, informatikai csatolók,
interfészek, elektromos kerítések, fémdetektorok ipari vagy kato-
nai használatra, kézi adó-vevõk, vevõszámláló készülékek.

20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak, la-
katok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.

37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberende-
zések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezé-
sek, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása;
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.

(210) M 09 00042 (220) 2009.01.08.
(731) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pudingporok.

(210) M 09 00172 (220) 2009.01.22.
(731) e-food Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) e-food
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás; étel-házhozszállítás.

(210) M 09 00596 (220) 2009.03.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03892 (220) 2008.12.18.
(731) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VARIOHOUSE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható

szerkezetek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03893 (220) 2008.12.18.
(731) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00379 (220) 2009.02.12.
(731) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, túródesszertek és ezek ízesített vál-
tozatai.

30 Cukor, cukorkák, kakaó és csokoládé, jégkrémek, pudin-
gok, péksüteménynek és cukrászsütemények.

(210) M 08 03615 (220) 2008.11.20.
(731) Futi 2005 Bt., Dunaújváros (HU)

(546)

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

(210) M 08 02624 (220) 2008.08.15.
(731) dr. Fülöp Mária Erzsébet 50%, Budapest (HU);

Bitay Levente Zsolt 50%, Budapest (HU)

(541) INTERRégió R
(511) 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 08 03901 (220) 2008.12.18.
(731) Groder, Martin Anton, Innsbruck (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, koncentrátu-
mok, porok és más készítmények italok és alkoholmentes kokté-
lok készítéséhez; alkoholmentes italok; energiaitalok; alkohol-
mentes szénhidrátos és/vagy proteines energiaitalok; vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok; sti-
muláló italok; energiaadó és erõsítõ alkoholmentes italok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); izotóniás italok; ízesített
vizek; pezsgõtabletták és porok alkoholmentes italok és koktélok
készítéséhez.

(210) M 09 00113 (220) 2009.01.16.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 00444 (220) 2009.02.19.
(731) Gyóni Krisztina, Bag (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03395 (220) 2008.11.03.
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac,

Vrsac (YU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

ségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébi-
ételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungi-
cidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 09 00275 (220) 2009.02.02.
(731) Hilltop Neszmély Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORBOX
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 08 03559 (220) 2008.11.17.
(731) Humor1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Televíziós szórakoztatás.
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(210) M 08 03515 (220) 2008.11.12.
(731) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03019 (220) 2008.09.25.
(731) Iceland Foods Limited, Deeside, Flintshire (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, tengeri ételek, baromfi- és vadhús; hús, hal, zöld-
ség- és gyümölcskivonatok; konzervált, szárított és fõtt gyümöl-
csök és zöldségek; gyümölcs- és/vagy zöldségkivonatok; húster-
mékek; kolbászfélék; a 29. áruosztályba tartozó készételek; ha-
rapnivalók; zselék, dzsemek, gyümölcskonzervek, zöldségkon-
zervek; a 29. áruosztályba tartozó desszertek; tojás; tej; tejtermé-
kek; joghurtok; szójababból nyert étkezési fehérjék; étolajok és
étkezési zsírok; mogyoró és mogyoróvaj; savanyúságok; fûszer-
növények; tofu; növényi kivonatok étkezési célokra; teljesen
vagy nagymértékben zöldség-, tej-, hús-, szárnyas-, hal, ten-
geriétel- vagy étkezésizsír-alapú szendvicskrémek; levesek, erõ-
levesek, mogyorókrémek.

30 Kávé, kávéesszenciák, kávékivonatok; kávé és cikóriakeve-
rékek; cikória és cikóriakeverékek pótkávék céljára; tea, teakivo-
natok; kakaó; fõleg kakaóból készült készítmények; csokoládé;
csokoládétermékek; cukor, maláta, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz;
liszt és gabonakészítmények és/vagy rizs és/vagy liszt; cukrász-
termékek és édességek; reggeli gabonapelyhek; tészták; pizzák,
tészta és tésztatermékek; kenyér; kekszek; aprósütemények, süte-
mények; fagylaltok, jégkrémek, jégkásák, mélyhûtött édességek;
készítmények jégkrémek és/vagy jégkásák és/vagy mélyhûtött
édességek elõállításához; méz; cukor vagy nagymértékben cukor-
alapú mézpótlók; szirupok, melasz, molasszok; ketchup; mártá-
sok és készítmények mártások elõállításához; krémporok; a 30.
áruosztályba tartozó készételek; habok; a 30. áruosztályba tartozó
desszertek; pudingok; élesztõ, sütõporok; só, bors, mustár; ecet;
chutney (gyümölcsöntetek); fûszerek és ételízesítõk; növényi ké-
szítmények ital céljára; filteres teák (nem gyógyászati célra); hús-
pástétomok; majonéz; húspuhító fûszerkeverékek háztartási cé-
lokra; méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra);
természetes édesítõszerek; szirupok; salátaöntetek; mártások.

35 Kiskereskedelmi szupermarket szolgáltatások piperecik-
kek, háztartási termékek értékesítésére, beleértve tisztító-, fénye-
sítõ- és súrolószereket, szappanokat, vas- és fémárukat, konyhai
fóliákat, elektromos árukat, beleértve fehér zománcos háztartási
eszközöket, kiadványokat és papírárut, háztartási eszközöket,
üvegárut és konyhaedényeket, élelmiszereket és italokat; mások
részére különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók
számára, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat

egy szupermarketben; mások részére különféle áruk összehozá-
sát, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekint-
hessék és megvásárolják azokat egy kisboltban; mások részére
különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számá-
ra, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élel-
miszer-, ital- és háztartási felszerelés kiskereskedésben; mások
részére különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók
számára, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat
egy élelmiszer-, ital- és háztartási felszerelés és háztartási elektro-
mos eszköz kiskereskedésben; mások részére különféle áruk
összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen
áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital- és
háztartási felszerelés kiskereskedésben; mások részére különféle
áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy
kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-,
ital- és háztartási felszerelés és háztartási elektromos eszköz kis-
kereskedésben; mások részére különféle áruk összehozását, ami
lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekinthessék és
megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital-, háztartási felszerelé-
sek és háztartási elektromos eszközök értékesítésére szakosodott
internetes weboldalról; mások részére különféle áruk összehozá-
sát, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekint-
hessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital-, háztartási
felszerelések és háztartási elektromos eszközök értékesítésére
szakosodott internetes weboldalról (feltéve, hogy az internetes
weboldal számítógépen, számítógépes hálózatokon, internet-
eléréssel rendelkezõ mobiltelefonon, televízión, személyhívón és
elektronikus határidõnaplón keresztül elérhetõ); mások részére
különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számá-
ra, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat élelmi-
szer-, ital-, háztartási felszerelési és háztartási elektromos eszköz
katalógusból, postai vagy telekommunikációs úton történõ meg-
rendeléssel.

(210) M 09 00303 (220) 2009.02.04.
(731) Ideál Body Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03886 (220) 2008.12.17.
(731) Infraworld Kft., Budapest (HU)
(740) Kozma Anita, Gyõr

(546)

(511) 11 Egyedi infra-, finn-, kombinált sószaunák, sószobák gyártá-
sa és teljeskörû kivitelezése, Philips Vitae technológia forgalma-
zása gyártóknak és építõknek.
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(210) M 08 03296 (220) 2008.10.18.
(731) International Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Magyarországról származó mágnesesen kódolt kártyák;
mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló
kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.

36 Magyarországról származó pénzügyi ügyletek; banki ügy-
letek; banki ügyletek adminisztrációs tevékenysége; kölcsön- és
hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügy-
letek; pénzügyi kártya szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
bankkártya-szolgáltatások; készpénzkártya-szolgáltatások; adós-
ságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos szol-
gáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektroni-
kus pénzátutalási és készpénz-törlesztési szolgáltatások; kész-
pénz-kezelési szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megta-
karítási és biztosítási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatá-
sok; pénzügyi és befektetéskezelési szolgáltatások; befektetésre
vonatkozó banki és megtakarítási szolgáltatások; tõzsdei ügynöki
szolgáltatások; számlakifizetési szolgáltatások; valutaátváltási
szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetéstanácsadói szol-
gáltatások; pénzügyi kutatás; nyugdíjalap szolgáltatások; admi-
nisztrációs és befektetés felértékelése; biztosítási szolgáltatások;
konzultáció, információ és tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatá-
sokkal kapcsolatosan.

(210) M 08 03509 (220) 2008.11.11.
(731) iStore Hungary Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00408 (220) 2006.05.22.
(731) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) FOLIDEX
(511) 5 Fólsav alapú készítmények.

(210) M 08 03247 (220) 2008.10.16.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) KASCHMIR-GOLD BLACK JACK
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk, takarók, párnák.

(210) M 08 03411 (220) 2008.11.04.
(731) Klement Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 09 00518 (220) 2009.02.27.
(731) Koch’s Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(546)

(511) 29 Ecetes reszelt asztali torma üvegben.

(210) M 09 00273 (220) 2009.02.02.
(731) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PÁSZTOR
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(210) M 08 03908 (220) 2008.12.19.
(731) Lin Shouliang, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00015 (220) 2009.01.07.
(731) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

zés.

(210) M 09 00016 (220) 2009.01.07.
(731) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Wellness Bonus Club
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(210) M 08 03951 (220) 2008.12.29.
(731) Magnólia-Silver Kft., Diósd (HU)

(541) Magnólia-Silver
(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.

(210) M 08 03740 (220) 2008.12.05.
(731) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék, szemlencsék, okulárok, szemüveglencse üvegjei.

(210) M 08 03347 (220) 2008.10.28.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 04 04360 (220) 2004.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 09 00072 (220) 2009.01.13.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MI, MENNYI, MIÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 00647 (220) 2007.02.26.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Magyarország elsõ televíziója
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(210) M 08 03820 (220) 2008.12.08.
(731) MediaVault Hungary, Budapest (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 00111 (220) 2009.01.16.
(731) Mellow Mood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(210) M 09 00276 (220) 2009.02.02.
(731) MENGLIDA Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SOULDANCER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 00348 (220) 2009.02.09.
(731) MESEVARÁZS Programszervezõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelen Nóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Óvodai nevelés, testnevelés, tornatanítás.

(210) M 08 03736 (220) 2008.12.04.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i

cég, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartman-
szállodákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme
szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálóza-
tokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 08 01714 (220) 2008.05.21.
(731) Minorics Nóra, Budapest (HU)

(554)

(511) 32 Borsodból származó ásványvizek.

(210) M 09 00486 (220) 2009.02.24.
(731) MINVASIVE Orvosi Eszközfejlesztõ és -gyártó Kft.,

Gyál (HU)
(740) dr. Soós Attila, Budapest

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

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 00300 (220) 2009.02.04.
(731) Moksa Med Kft., Sopron (HU)

(541) Moksa elixír
(511) 5 Étrend-kiegészítõ cseppek.

(210) M 08 03899 (220) 2008.12.18.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 08 03900 (220) 2008.12.18.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 00402 (220) 2009.02.16.
(731) Muac Muac Kft., Budapest (HU)
(740) Huang Szilvia, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00208 (220) 2009.01.27.
(731) Nano Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek, festõanyagok, maróanyagok, nyers természetes gyanták,
fémlapok, fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõ-
mûvészek részére.

(210) M 09 00127 (220) 2007.04.04.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) DURI FUSION
(511) 5 Táplálkozáskiegészítõ anyagok, és ebbe az osztályba tarto-

zó minden más termék.

29 Táplálékkiegészítõk; folyékony táplálékkiegészítõk; ada-
lékanyagok élelmiszerekhez, nem orvosi célra szolgáló diétás ki-
egészítõ anyagok; és ebbe az osztályba tartozó minden más
termék.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsalapú üdítõitalok; szörpök;
szénsavas alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek;
gyümölcsitalok; gyümölcslevek, jégkásák és egyéb készítmények
italok elõállításához, és ebbe az osztályba tartozó minden más
termék.

(210) M 08 03917 (220) 2008.12.20.
(731) Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszer-
tár-létesítés, -üzemeltetés.

(210) M 09 00071 (220) 2008.03.06.
(731) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) CONDYLINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 04217 (220) 2007.12.19.
(731) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

(541) hg.hu
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 09 00192 (220) 2009.01.23.
(731) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

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

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

(210) M 08 01856 (220) 2008.06.03.
(731) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03894 (220) 2008.12.18.
(731) PC Center Hungary Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.,

Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Számítógépek, számítógép-alkatrészek, számítástechnikai
és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kiskereskedelme.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezé-
se, üzemeltetése, fenntartása, javítása, szervizmûködtetés, kar-
bantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
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(210) M 08 02896 (220) 2008.09.16.
(731) PHARMAPOLIS DEBRECEN Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

(541) PHARMAPOLIS
(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).

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; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; kutatás és fej-
lesztés mások részére; minõség-ellenõrzés; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások.

(210) M 08 01673 (220) 2008.05.15.
(731) Philip Morris Products S. A., Neuchatel (CH)
(300) 50867 2008.01.22. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SENSE
(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;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 00345 (220) 2009.02.09.
(731) Pirner Alma, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 09 00336 (220) 2009.02.06.
(731) Polgár Andreas, Sokorópátka (HU)
(740) dr. Horváth Gizella ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 08 03735 (220) 2008.12.04.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLIFARBE DISZPERZIÓS FAL- ÉS
MENNYEZETFESTÉK

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(210) M 09 00178 (220) 2009.01.23.
(731) PROTEUS-GOLD Kft., Lipót (HU)

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

(210) M 08 03335 (220) 2008.10.27.
(731) QTC Informatikai és Szolgáltató Kft., Vajdácska (HU)
(740) Hársfalvi Péter, 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 00820 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SINGLON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00821 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00822 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00168 (220) 2009.01.22.
(731) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Green for You
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbe-

lik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.
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(210) M 08 02798 (220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 8 Hajszárító, hajvágó gép, hajvasaló.

21 Fésûk és szivacsok; kefék.

(210) M 07 03250 (220) 2007.09.25.
(731) Sunbeam Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FOODSAVER
(511) 7 Háztartásban alkalmazható vákuumos csomagolóberen-

dezés és alkatrészei.

16 Vákuumcsomagoláshoz alkalmas mûanyag zacskók és te-
kercsek háztartási használatra.

20 Nem fémbõl készült dugó üveg lezárására háztartási haszná-
lathoz.

21 Fedeles, vákuumos mûanyag tárolók csomagoláshoz, vala-
mint fedeles fémdobozok, mindkétfajta csomagolóeszköz háztar-
tási használatra.

(210) M 08 03674 (220) 2008.11.24.
(731) Sárkányos Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 00352 (220) 2009.02.09.
(731) The Leading Hotels of the World, Ltd., New York,

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

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, brosúrák, katalógusok, útiköny-
vek, térképek, minden, amik szállodákra vonatkoznak; íróeszkö-
zök, asztali tartozékok, levélpapír, irodaszerek, papírjelzõk (post
it-ek).

35 Üzleti tanácsadói szolgálatok a szállodák szervezete, me-
nedzsmentje és finanszírozása számára; reklámszolgálatok a szál-
lodák számára.

43 Szállodai, éttermi és rendezvényszolgáltatások; szállodai
foglalás szolgáltatások.

(210) M 09 00218 (220) 2009.01.28.
(731) Tollár Mónika, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00059 (220) 2009.01.12.
(731) dr. Tóth Zsoltné, Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Zsolt ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 30 Cukrászsütemények, fagylaltok.

(210) M 08 03652 (220) 2008.11.27.
(731) Uszkai Zsolt, Budapest (HU)
(740) Gíró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Gíró Szász János,

Budapest

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

(210) M 08 02626 (220) 2008.08.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BOSS
(511) 32 Kizárólag világos sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és

egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 08 02639 (220) 2008.08.18.
(731) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Ital és palackos bor, biotermékek, táplálékkiegészítõk, tej-
termékek, tojás, étkezési olajok és zsírok, cukor, édesség, pékáru,
kávé, fûszer, konyhai és italkiegészítõ eszközök kiskereske-
delme.
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(210) M 09 00176 (220) 2009.01.22.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) B, A SZUPERMÉHECSKE
(511) 18 Esernyõk, bevásárlószatyrok, hátizsákok, övtáskák, kül-

dönctáskák, kézitáskák és pénztárcák, atlétikai táskák, ruhatartó
zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, vászon-
táskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, farsangi jelmezek, karakterjelmezek, színpa-
di jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk, nyakvédõk,
pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák, hosszúnad-
rágok, napvédõk, harisnyatartók, garbók, alsóruházat, mellények,
melegítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssbabák; plüssjátékok; akció-
figurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedül-
álló videojátékgépek, egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló
hangkimenetgépek, táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golf-
ütõk, baseball-labdák, futball-labdák, vízilabdák, játéklabdák,
baseballütõk; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztatási szolgáltatások vidámparki szórakoztatás for-
májában, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatás, beleértve
a rádió- és televízióprogramokat; film- és élõ adások bemutatása;
animációs filmek és televíziós bemutatók; mozi- és tv-stúdiós
szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató szolgáltatások, tévés
szórakoztatás, beleértve élõ elõadások és show-mûsorok, könyv-
kiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok;
információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatá-
sától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten
vagy más online adatbázisok; táncmûsoros produkciók, zenei mû-
sorok és videó díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprog-
ramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt, amik élõadást sugároznak
vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hír-
mûsorok; tehetségkutató versenyek szervezése, zenei és tele-
víziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és
bemutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a
világméretû számítógépes hálózaton keresztül.

(210) M 09 00123 (220) 2009.01.16.
(731) Voyagex Morini Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fromm Tünde ügyvéd, Dunaharaszti

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

(210) M 09 00041 (220) 2009.01.08.
(731) Weinhardt János, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

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

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

(210) M 09 00503 (220) 2009.02.25.
(731) Wilson Construction Co., Victoria , Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,
kiadói tevékenység.

43 Étterem, gasztronómia.

(210) M 09 00504 (220) 2009.02.25.
(731) Wilson Construction Co., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EMMA ASSZONY KONYHÁJA
(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,

kiadói tevékenység.

43 Étterem, gasztronómia.

(210) M 09 00231 (220) 2009.01.28.
(731) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAJTI-HAMI
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,

gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmen-
tes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövé-
nyekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.
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(210) M 08 03816 (220) 2008.12.11.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); bástya keserû.

(210) M 08 03817 (220) 2008.12.11.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(541) BÁSTYA KESERÛ LIKÕR KÜLÖNLEGESSÉG
(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); Bástya keserû likõr-

különlegesség.

(210) M 08 03969 (220) 2008.12.31.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka.

(210) M 08 03970 (220) 2008.12.31.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); ágyas pálinka.

(210) M 09 00040 (220) 2009.01.08.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); bástya keserû.

(210) M 09 00363 (220) 2009.02.10.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NO’RINDA
(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
dzsúszok.

A rovat 109 db közlést tartalmaz.
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