
(210) M 04 02204 (220) 2004.05.10.
(731) KEREKES Szállítási és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zaelék, lekvárok (dzse-
mek), 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04342 (220) 2004.10.25.
(731) PUNCH INDUSTRIES, Little Island, County Cork (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Színfogó
(511) 3 Mosásnál használatos kezelt szintetikus cellulózlapok; szö-

vetkondicionálók,- öblítõk, piszok- és festékvonzó készítmények
mosáshoz; fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló
anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.

(210) M 04 04359 (220) 2004.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai 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 áruelosztóberendezések 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; takarító eszközök; 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 szoftver tervezés 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 05 03799 (220) 2005.11.30.
(731) LIZAXIS Bt., Érd (HU)
(740) dr. Mikus Imre ügyvéd, Dr. Mikus Ügyvédi Iroda, Érd

(541) MANDALA gyógy-wellness
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázsok; szépségszalo-

nok; orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higié-
niai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01994 (220) 2007.05.29.
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) makro
(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és általános áru-

cikkek terén; nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és álta-
lános árucikkek terén; árucikkek választékának összeállítása má-
sok javára, lehetõvé téve a vevõknek árucikkek kényelmes átte-
kintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen vagy szu-
permarketben vagy hipermarketben vagy minimarketben, vagy
általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai rendelés út-
ján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általános keres-
kedelmi internetes weboldalról; árucikkek választékának összeál-
lítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek élelmiszer, ital és
más, emberi fogyasztásra szolgáló árucikkek vagy emberi fo-
gyasztásra szolgáló áruk elõállítására szolgáló áruk, egészségügyi
és szépségápolási termékek, javításához és karbantartásához
szükséges termékek, személyes ápoláshoz szükséges termékek,
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tisztítószerek, háztartási cikkek, kertészeti termékek, kisállattar-
táshoz szükséges termékek, irodaeszközök, barkácsoláshoz szük-
séges termékek, ruházati termékek, tisztítás vagy védelem céljára
szolgáló termékek, jármûvekhez - beleértve a kerékpárt - szolgáló
termékek, házi áruk, háztartási áruk, konyhai eszközök, irodai
eszközök, szabadidõs és szórakoztató áruk, kép és hang rögzítésé-
re, visszaadására vagy módosítására szolgáló áruk, lehetõvé téve
a vevõknek ezen árucikkek kényelmes áttekintését és megvételét
nagykereskedelmi árusító helyen vagy szupermarketben vagy hi-
permarketben vagy minimarketben, vagy általános árucikkeket
tartalmazó katalógusból postai rendelés útján, vagy telekommu-
nikációs eszközökkel vagy általános kereskedelmi internetes
weboldalról; árucikkek választékának összeállítása mások javára,
lehetõvé téve a vevõknek fehérnemûk, háztartási elektromos be-
rendezések, háztartási elektronikai berendezések, elektromos fo-
gyasztási cikkek, elektronikai fogyasztási cikkek, bõráruk, textíli-
ák, ajándékok, ajándék összeállítások, emléktárgyak, újdonsá-
gok, gyûjthetõ cikkek, újdonságok, iskolai felszerelések kényel-
mes áttekintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés útján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; árucikkek választéká-
nak összeállítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek olyan
termékek kényelmes áttekintését és megvételét, amelynek otthon-
nal, jármûvel, kerttel, személlyel, kisállatokkal, irodával vagy
szórakoztatással kapcsolatosak nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés újtán, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; reklámozás; promóciós
szolgáltatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; árubemu-
tató; DM reklámozás; piackutatás; marketing; termékminta ter-
jesztése; promóciós és ösztönzõ tervek szervezése és lebonyolítá-
sa; információtárolás és visszanyerés kis- és nagykereskedelmi
értékesítésben; leltározás és irattározás, leltárellenõrzés, árucso-
magolás tervezés, termékértékesítés.

(210) M 07 02021 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Isépy Ügyvédi Iroda, Mydloné dr. Isépy Eszter, Budapest

(541) 180 perc
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01421 (220) 2008.04.24.
(731) Natur Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest

(541) NATUR PLASMA
(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 08 03386 (220) 2008.11.03.
(731) Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 03763 (220) 2008.12.09.
(731) Kéri Andrea, Budapest (HU);

Surányi Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 08 03764 (220) 2008.12.09.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 08 03852 (220) 2008.12.16.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest

(541) TENDER-NET
(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).

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

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

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

(210) M 08 03882 (220) 2008.12.17.
(731) Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00673 (220) 2009.03.16.
(731) SUM és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 00697 (220) 2009.03.17.
(731) Sundance Deli Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00782 (220) 2009.03.24.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM PÁLINKÁZÓ
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00983 (220) 2009.04.09.
(731) Magyar Innovációs Szövetség, Budapest (HU)

(541) INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01179 (220) 2009.04.23.
(731) Weimer Zsuzsanna, Dunaalmás (HU)
(740) dr. Hermann Zoltán ügyvéd, Tata

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
amerikai palacsinták; amerikai mogyorós cukrászsütemények;
aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok [cukor-
kák]; briós; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor;
cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa diszítésére; cuk-
rászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés
tej [ital]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém;
gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcsös sü-
temények; torták; halva [édességfélék]; jeges tea; jég (ehetõ); jég,
természetes vagy mesterséges; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez;

kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kara-
mellák [cukorkák], kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; ká-
vé tejjel; kávéaromák, kekszek; kenyér; ketchup [szósz]; kétszer-
sültek, kekszek; kukorica, sült; lepények (gyümölcsös); lisztek,
étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari termékek;
mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; méz; mézeskalács; mustár; müzli; palacsinták; paradi-
csomszósz; pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pótkávé; prali-
nék; pudingok; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizstor-
ták, rizslepények; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs
alapú); sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok; élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; szendvicsek; szörbet [fagylalt];
tea; tea alapú italok; tejsodó [vaníliás krém]; töltött cukorkák,
fondan [cukrászárú]; zsemlék.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyek, kereskedelmi adminiszt-
ráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk bemutatása kommuni-
kációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjeszté-
se; beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzé-
se] mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése; import-export ügynökségek; in-
formáció és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; keres-
kedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; kirakatrendezés; közvéleménykutatás; mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanul-
mányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statiszti-
kák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvé-
leményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások
kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési ta-
nácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

(210) M 09 01218 (220) 2009.04.27.
(731) Mixtrade Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(591)

(511) 29 Zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(210) M 09 01223 (220) 2009.04.27.
(731) Flagrans Kft., Budapest (HU)
(740) Kroóné dr. Tóth Annamária, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 01232 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Crux
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(210) M 09 01242 (220) 2009.04.27.
(731) Dondi-Dent Bt., Dunakeszi (HU)

(546)

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

(210) M 09 01354 (220) 2009.05.07.
(731) Rohlik Gergely, Veszprém (HU)

(546)

(511) 36 Ügynöki tevékenység, pénzügyek, tõzsdei tevékenységek.

41 Oktatás, oktatás szervezés, tanfolyam.

(210) M 09 01403 (220) 2009.05.12.
(731) Credigen Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01407 (220) 2009.05.12.
(731) Õsi Gabriella, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

(210) M 09 01436 (220) 2009.05.14.
(731) SzemPont Szemészeti Lézerközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, optikusok szolgáltatásai.

(210) M 09 01438 (220) 2009.05.14.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszerek, fûszeres mártások,
ízesítõk, fûszerkeverékek.

(210) M 09 01447 (220) 2009.05.15.
(731) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DEFENDO
(511) 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 01469 (220) 2009.07.06.
(731) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

(541) Társ az utazásban
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 01472 (220) 2009.05.19.
(731) Közép-Európai Tõkebefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tárczy György, Törökbálint

(541) DATANEUM
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 09 01534 (220) 2009.05.25.
(731) Biotil Trade Kft., Debrecen (HU)

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; tész-
tafélék; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; kenyér ko-
vász nélkül, macesz; piskóták; kétszersültek, kekszek; malátás
kekszek; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); amerikai pala-
csinták; briós; kakaó; kakaós termékek; cukrászsütemények; ka-
ramellák (cukorkák); gabonakészítmények; rágógumi, nem gyó-
gyászati használatra; csokoládé; kukoricapehely; pattogatott ku-
korica; palacsinták; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek süté-
séhez, fõzéséhez; mézeskalács; fûszerkeverék; lisztek, étkezési;
babliszt; kukoricaliszt; árpaliszt; szójaliszt; búzaliszt; liszttartal-
mú ételek; élesztõ ételekhez; aprósütemény, teasütemény; süte-
ménypor; süteménytészta (pép, formázható); kakaó tejesital;
mandulás cukrászsütemény; makaróni; kukorica, darált; kukorica
sült; kenyér; malomipari termékek; árpa, hántolt; metélt tészta,
nudli, galuska; gyümölcsös süteménytorták; szendvicsek; süte-
mények; kekszek; zsemlék; pizzák; burgonyaliszt étkezésre; ravi-
oli; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); búzadara; spaget-
ti; lepények (gyümölcs); mandulás cukrászkészítmények; zabpe-
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hely; zabliszt; chips (gabonakészítmény); ételízesítõ (fûszer); sós
kekszek; müzli; taco; tortilla; salátaöntetek; zsemlemorzsa; snack
ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); kukoricadara.

(210) M 09 01537 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01538 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01539 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01540 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01550 (220) 2009.05.27.
(731) AFIN (Hungary) Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

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

tevékenységek.

(210) M 09 01551 (220) 2009.05.27.
(731) Hársasiné Kiss Erika, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Adamik Péter Pál, Hódmezõvásárhely

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01555 (220) 2009.05.27.
(731) Tóth Andor, Csömör (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely, Budapest

(541) Csömöri Csibész
(511) 33 Alkoholos italok(sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

43 Vendéglátás.

(210) M 09 01559 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XL Cranberry Energy
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 01560 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01561 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(210) M 09 01571 (220) 2009.05.28.
(731) Universitas Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 01573 (220) 2009.05.28.
(731) Klinkó György, Budapest (HU);

L. Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók filmszín-
házak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, foga-
dások tervezése (szórakoztatás), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, helyfoglalás show-mûsorokra, karao-
ke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-li-
ne játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színhá-
zi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, ver-
senyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, vi-
deofelvevõ készülékek kölcsönzése videofilmgyártás, videoka-
merák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsön-
zése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zene-
karok szolgáltatásai, zenés kabarék varieték, éjszakai klubok, élõ
elõadások bemutatása.

(210) M 09 01585 (220) 2009.05.28.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,

pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj,
étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.

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 01586 (220) 2009.05.28.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étke-
zési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.

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 01590 (220) 2009.05.29.
(731) Varga Attila, Szentgotthárd (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

43 Vendéglátás (pizzéria).

(210) M 09 01591 (220) 2009.05.29.
(731) Severinus Vagyonkezelõ és Eü-i. Szolgáltató Kft.,

Veszprém (HU)

(546)

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

(210) M 09 01617 (220) 2009.06.02.
(731) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
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mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés, te-
levíziós reklámozás.

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(210) M 09 01618 (220) 2009.06.02.
(731) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(210) M 09 01621 (220) 2009.06.03.
(731) Gu Ya Fang, Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-
zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
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.
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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk, sziva-
csok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarító eszközök, vasforgács, nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, melyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 09 01636 (220) 2009.06.04.
(731) Szerda László, Budapest (HU)
(740) Kacsuk Zsófia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SPINTOUR
(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszere-
lések; mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és vezérlõ berendezések és felsze-
relések sporteszközökhöz, különösen álló edzõkerékpárokhoz;
szoftvertermékek; kép és/vagy hang és/vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, tárolására, átjátszására és lejátszására szolgáló
mágneses, optikai, elektronikus és egyéb mûszaki eszközök; mû-
soros média, különösen videoszalagok és kazetták, hangkazetták
hanglemezek, CD-k, DVD-k, egyéb optikai, mágneses, digitális
vagy analóg hanghordozók, képhordozók és adathordozók, szá-
mítógépi lemezek, elektronikus tárak és memóriák és egyéb szá-
mítástechnikai és multimédiás adathordozók, filmek, videofil-
mek, DVD filmek; on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
különösen elektronikus filmanyagok.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; álló edzõkerékpárok, alkatrészek
és felszerelések álló edzõkerékpárokhoz, különösen nehézségfo-
kozat szabályozó eszközök, vezérlõegységek, távvezérlõegysé-
gek.

41 Nevelés; szakmai képzés, tanfolyamok szervezése és tartá-
sa, sportoktató képzés és továbbképzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen sportoktatás, sport edzõtá-
bori szolgáltatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása; könyvek fo-
lyóiratok, egyéb nyomtatványok, mûsoros CD-k, CD-ROM-ok,
DVD-k és multimédiás eszközök kiadása; on-line elérhetõ elekt-
ronikus publikációk, különösen elektronikus filmanyagok szol-
gáltatása; filmgyártás; televíziós mûsorok és egyéb produkciók
készítése összeállítása.

(210) M 09 01653 (220) 2009.06.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(210) M 09 01654 (220) 2009.06.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.
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(210) M 09 01744 (220) 2009.06.17.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CAMEA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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).

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 01745 (220) 2009.06.17.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01783 (220) 2009.06.18.
(731) CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CONFORG
(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-
nisztriáció, irodai munkák.

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

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

(210) M 09 01793 (220) 2009.06.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) RelaxNet
(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

38 Távközlés.

(210) M 09 01840 (220) 2009.06.17.
(731) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM Égetett agyag alapú, fokozott
hõszigetelõ képességû építési rendszer

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

(210) M 09 01841 (220) 2009.06.17.
(731) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

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

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

(210) M 09 01844 (220) 2009.06.24.
(731) 24 H Futárpostai Szolgáltató Kft., Páty (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szervíz.

39 Futárszolgálat, fuvarozás, költöztetés.

(210) M 09 01845 (220) 2009.06.24.
(731) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA, Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) A CSOKOLÁDÉ LELKE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(210) M 09 01846 (220) 2009.06.24.
(731) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA, Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) SPORT TUNING
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(210) M 09 01848 (220) 2009.06.25.
(731) Huang Jin Hong, Budapest (HU)

(541) U & S
(511) 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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 09 01866 (220) 2009.06.26.
(731) LABSYSTEM Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01940 (220) 2009.07.02.
(731) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó

Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(554)

(511) 30 Jégkrémek.

(210) M 09 01941 (220) 2009.07.02.
(731) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó

Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(554)

(511) 30 Jégkrémek.

(210) M 09 01952 (220) 2009.07.03.
(731) Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszer-
kezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.

35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomag-
küldõ kereskedelem, árverés, becslés.

37 Órák karbantartása és javítása.

(210) M 09 01953 (220) 2009.07.03.
(731) Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszer-
kezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.
35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomag-
küldõ kereskedelem, árverés, becslés.
37 Órák karbantartása és javítása.

(210) M 09 01957 (220) 2009.07.03.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek, diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapa-
szok, kötszeranyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok.

(210) M 09 01958 (220) 2009.07.03.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolásá-
ra és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-
paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzse-
lék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, képkeretek; fából, parafából, nádból, fûz-
favesszõbõl, csontból és elefántcsontból, bálnacsontból, kagyló-
ból, borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagai-
ból vagy mûanyagból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetetésû készítmények és anya-
gok tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fog-
selyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó esz-
közök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápo-
ló kefék.

(210) M 09 01964 (220) 2009.07.06.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) IMÁDOK FÕZNI
(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-
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lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

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

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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 01990 (220) 2009.07.07.
(731) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC.HU
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenység.

(210) M 09 01991 (220) 2009.07.07.
(731) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC TRAINING CENTER HUNGARY
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 02007 (220) 2009.07.07.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, dr. László Áron Márk ügyvéd,

Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 09 02025 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai 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 02026 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai 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 02027 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai 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 02028 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 02038 (220) 2009.07.13.
(731) Hovány Kft., Kecskemét (HU)

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02042 (220) 2009.07.13.
(731) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar-ratiopharm
(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(210) M 09 02043 (220) 2009.07.13.
(731) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar
(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(210) M 09 02052 (220) 2009.07.14.
(731) Nagy Gergely, Budapest (HU)

(541) OPCIOGURU
(511) 41 Pénzügyi, tõzsdei, opciós oktatás, képzés; pénzügyi, tõzs-

dei, opciós tanácsadás; befektetési oktatás.

(210) M 09 02172 (220) 2009.07.22.
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(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.

(210) M 09 02186 (220) 2009.07.23.
(731) British American Tobacco Italia S.p.A., Roma (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02225 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIGREMAC
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02226 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRALICOND
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02227 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HEMAFLUID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02257 (220) 2009.08.01.
(731) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3. fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás el-
adási szolgáltatási.

A rovat 87 db közlést tartalmaz.
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