
(210) M 08 03928 (220) 2008.12.22.
(731) „Öcsi Hús” Húsipari, Termelõ és Kereskedelmi Zrt.,

Mátészalka (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hal- és hústermék.

(210) M 08 01263 (220) 2008.04.11.
(731) „Öltözködés”-2007 Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Sportruházat.

(210) M 09 00039 (220) 2009.01.08.
(731) Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány,

Abádszalók (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketingeszközök.

(210) M 09 00125 (220) 2009.01.16.
(731) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

(541) Mindenkire mi fõzünk
(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-

mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek áru-
sítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.

(210) M 09 00014 (220) 2009.01.06.
(731) Baoding Yingli Group Co., Ltd., Baoding (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok; kenõzsírok; fûtõanyag; ásványi tüzelõanyag;
ipari viasz; éjjelilámpák (gyertyák); portalanítókészítmények;
elektromos energia; karburátorok; adalékanyagok, nem vegyitõl a
motor üzemanyagig; kõmûvesmunka konzerválásához olaj; vilá-
gítási üzemanyag; vágófolyadék.

7 Elektromos konyhai gépek; üvegmunkás gépek; vegyipari
elektromechanikus gépek; emelõberendezések; hidraulikus gé-
pek és motorok; kéziszerszámok, mások mint a kézzel mûködte-
tõek; elektromos motorok, mások mint a földmûvelõ jármûvek;
festõgépek; dinamók; pumpák (gépek); pumpák fûtõberendezé-
sekhez; gép kerékhajtómû; hajtõmûvek mások mint a földmûvelõ
jármûvek; elektromos gépek és berendezések tisztításhoz; fém-
ipari gépek; vulkanizációs berendezések.

9 Optikai lámpák; optikai cikkek; optikai üvegek; papírpecsét
(wafers) szilikonszeletek; elektromos vezetõvel borított üveg; át-
alakítók (elektromosság); csatlakozódoboz (elektromosság); el-
osztódobozok (elektromosság); kontrollpanelek (elektromosság);
kondenzátorok; áram-egyenirányítók; félvezetõk; elosztópultok
(elektromosság); integrált áramkörök; napelemek; elektromos
szabályozású berendezések; elektromos tranzisztorok; nyomta-
tott áramkörök; elektromos vezetõk; elektromos áramszedõk;
elemtartók; akkumulátordobozok; napelemek; galvánelemek;
elemtöltõk; csipek (integrált áramkörök); armatúrák (elektromos-
ság); elemek világításhoz; elemek zseblámpákhoz; elektromos
elemek; fénylõ jelek; közlekedésilámpa-berendezések (jelzõesz-
közök).

(210) M 09 00160 (220) 2009.01.21.
(731) Bery Products Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok és ezek kellékei, kiegészítõi.

(210) M 07 02277 (220) 2007.06.21.
(731) Berzi Ákos, Székesfehérvár (HU);

Kenyeres István, Budapest (HU);
Bodnár Attila, Budapest (HU)

(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) UtilInvest
(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön,

részletfizetéses hitelnyújtás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, in-
gatlanok értékbecslése, irodák bérlete, pénzügyi elemzések,
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénz-
ügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.

(210) M 09 00013 (220) 2009.01.06.
(731) Bioetanol Alapanyag Beszerzõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Gyõr (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(541) „CSILLAG”
(511) 29 Étkezési olajok; étkezési napraforgóolaj; étkezési repceolaj;

kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálmamagolaj táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olíva-
olaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj; zsírok; étkezési
faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek kenyérre.

(210) M 08 03417 (220) 2008.11.04.
(731) BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)

(541) Tiéd a világ, ha megérted!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.

(210) M 09 00165 (220) 2008.11.04.
(731) BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.

(210) M 09 00193 (220) 2009.01.23.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BOLDOG ÖZSÉB
(511) 32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, forrásvi-

zek, ízesített ásványvizek és ízesített szénsavas vizek, ízesített
forrásvizek, alkoholmentes italok, üdítõitalok, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; bioalap-
anyagokból készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

(210) M 08 03593 (220) 2008.11.18.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák (sörök kivételével).

(210) M 08 03254 (220) 2008.10.16.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) DIARINPRO
(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 03624 (220) 2008.11.21.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Szendvicskenyér.

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

(210) M 08 03840 (220) 2008.12.15.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03841 (220) 2008.12.15.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03842 (220) 2008.12.15.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03843 (220) 2008.12.15.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03844 (220) 2008.12.15.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03926 (220) 2008.12.22.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 08 03927 (220) 2008.12.22.
(731) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(210) M 08 03721 (220) 2008.12.03.
(731) Coffee Friends Kft., Balatonfüred (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, 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.

(210) M 08 03362 (220) 2008.10.30.
(731) dr. Csillag Mária, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Márta, Rab és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Smylist
(511) 9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések.

16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Szakmai képzés.

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

(210) M 08 03363 (220) 2008.10.30.
(731) dr. Csillag Mária, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Márta, Rab és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Smyling
(511) 9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések.

16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Szakmai képzés.

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

(210) M 08 03678 (220) 2008.12.01.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.

(210) M 09 00147 (220) 2009.01.20.
(731) Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 09 00056 (220) 2009.01.12.
(731) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendel-
ve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keres-
kedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész álla-
potba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röp-
lapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), rek-
lámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médium-
ban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófi-
gyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynöksé-
gek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszol-
gáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhe-
tõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szol-
gáltatása számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebo-
nyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcso-
latban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek köl-
csönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák köl-
csönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók ré-
szére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.

(210) M 09 00057 (220) 2009.01.12.
(731) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendel-
ve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keres-
kedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész álla-
potba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röp-
lapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), rek-
lámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médium-
ban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófi-
gyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynöksé-
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gek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszol-
gáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhe-
tõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szol-
gáltatása számítógépek hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebo-
nyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcso-
latban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek köl-
csönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák köl-
csönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók ré-
szére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.

(210) M 08 03603 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 03604 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 03605 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 03606 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 03607 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 03608 (220) 2008.11.20.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por ala-
kú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, ször-
pök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállítá-
sához.

(210) M 08 02444 (220) 2008.07.29.
(731) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Energiavilág
(511) 1 Ipari gázok.

4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanya-
gok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagokat.

35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szá-
rítóberendezések, valamit mindennemû gázzal mûködõ készülé-
kek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklá-
mozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
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terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statiszti-
kai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.

42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszol-
gáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).

(210) M 08 03923 (220) 2008.12.20.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(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 08 03435 (220) 2008.11.05.
(731) Filmklik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Wenczel Kristóf, Wenczel Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 08 03532 (220) 2008.11.13.
(731) Filmmúzeum Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(210) M 08 03356 (220) 2008.10.30.
(731) Flott-George Bt., Törökbálint (HU)
(740) dr. Dukkon Zsolt, Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Kereskedelmi egységek mûködtetése, különösképpen élel-
miszer-ipari bolthálózatok mûködtetése.

(210) M 09 00035 (220) 2009.01.08.
(731) Flower-Power Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) Liliputi
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; lábbelik.

(210) M 08 03587 (220) 2008.11.18.
(731) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-
rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(210) M 08 03588 (220) 2008.11.18.
(731) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) FÕNIX
(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-

rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(210) M 08 03589 (220) 2008.11.18.
(731) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) FÕNIX TAXI
(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-

rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(210) M 08 03641 (220) 2008.11.25.
(731) Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzügyi
elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szolgálta-
tás, szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; tõkekihelye-
zés, tõkeberuházás.

(210) M 08 03838 (220) 2008.12.15.
(731) Germán Zrt., Cegléd (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek.
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(210) M 08 03839 (220) 2008.12.15.
(731) Germán Zrt., Cegléd (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek.

(210) M 08 03730 (220) 2008.12.03.
(731) Global IP and Support Services LP, VG 1110 Tortola (VG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatási és sportszolgáltatások a számítógépes adat-
bázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül; sport bukméker
szolgáltatások; totó-lottó és fogadások szervezése és mûködteté-
se; mérkõzések és versenyek elõkészítése és lefolytatása számító-
gépes adatbázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül, lóverse-
nyekkel, fogadásokkal, esélyen alapuló játékokkal, szórakozta-
tással, bingótermekkel, kaszinókkal, szerencsejátékokkal, esé-
lyen alapuló játékokkal, elektronikus játékokkal, médiajátékok-
kal, pókerversenyekkel és egyéb kártyajátékversenyekkel, akciós
ügyességi játékokkal és lottóval kapcsolatos szolgáltatások a szá-
mítógépes adatbázis, távközlési rendszer vagy internet beiktatá-
sával; a fent felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.

(210) M 08 03558 (220) 2008.11.14.
(731) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

(541) BIOLA ORGANIC SKIN CARE
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozme-
tikai cikkek, fogkrémek, lakossági hajápoló termékek; kivéve a
professzionális hajápoló termékek és az illatszerek.

(210) M 08 03689 (220) 2008.12.01.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(541) Szent Miklós pálinka
(511) 33 Pálinka.

(210) M 08 03690 (220) 2008.12.01.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(541) Szent Miklós pálinka fesztivál
(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység.

(210) M 08 01862 (220) 2008.06.04.
(731) GÁLA PARTY SERVICE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sülysáp (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA PARTY SERVICE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; kivéve a szerencsejátékokkal, játékka-
szinók szolgáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatá-
sokat, ideértve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott
szolgáltatásokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kivéve a szerencsejátékokkal, játékkaszinók szol-
gáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatásokat, ideért-
ve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott szolgáltatá-
sokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; kivéve a sze-
rencsejátékokkal, játékkaszinók szolgáltatásaival, bingó játékkal
kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a számítógépes hálózaton
(online módon) nyújtott szolgáltatásokat és bingótermekkel kap-
csolatos szolgáltatásokat is.

(210) M 08 03833 (220) 2008.12.12.
(731) dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ...mert gyermekkor csak egy van.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 03747 (220) 2008.12.05.
(731) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónad-
rágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz
(ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat),
bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõ-
kalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõsarkak, cipõtalpbetétek, ci-
põvasalások, csecsemõkelengyék, babakelengyék, csecsemõnad-
rágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez,
dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik,
dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk),
fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöl-
tõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), für-
dõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, für-
dõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk
(ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallé-
rok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk,
harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ing-szat-
lik, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfel-
szívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek,
kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, ci-
põorrok, karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztro-
nok, kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat),
kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kom-
binék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvé-
dõk, kamásnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szá-
rú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejfedõk), mat-
rózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, melltartók, miseru-
hák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruha-
nemûk), munkaruhák, munkaköpenyek, mûbõr ruházat, nadrá-
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gok, neme elektromosan fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakken-
dõk, nyaksálak, gallérvédõk, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruhá-
zat), papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás blúzok) partedlik
nem papírból, pelenkák textíliából csecsemõknek, pelerinek, pi-
zsamák, pólók, prémsálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelik-
hez, ruhazsebek, ruházat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõk-
nek, sapkák, sálak, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú
vászon lábbelik, sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandláb-
belik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik,
szemellenzõk (sapkán), szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõr-
mék (ruhanemûk), talpak lábbelikhez, tapallók (nadrághoz), tarka
selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz, harisnyához),
térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, torna-
cipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk,
vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók.

(210) M 08 03745 (220) 2008.12.05.
(731) ICE’N’GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Sütõ László, Dr. Sütõ László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, jég, cukorkaáruk, cukrászati készít-
mények, jeges és fagyasztott italok.

(210) M 08 03795 (220) 2008.12.10.
(731) Interagro (UK) Ltd., Great Notley, Braintree Essex (GB)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 08 03245 (220) 2008.10.16.
(731) INVEST BROKER INTERNATIONAL Biztosítási Alkusz

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dobos László József ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03409 (220) 2008.11.03.
(731) IPC-HOLDING, SGPS, S.A., Lisboa (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CUPPY COFFEE
(511) 30 Kávé és kávépótló szerek.

(210) M 08 03283 (220) 2008.10.17.
(731) ipip Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások, gazda-
sági elõrejelzések, hirdetési oldalak készítése, információ és ta-
nácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak szá-
mítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi infor-
mációs ügynökségek, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklám-
anyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek, statisztikák összeállítása, sza-
badtéri hirdetés, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, újság-elõfizetések intézése má-
sok számára, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti informáci-
ók, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, lakásbérlet, la-
kásügynökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bér-
lete, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan],
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

42 Hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete, hosting szol-
gáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, kutatás
és fejlesztés mások részére, kutatómotorok biztosítása az internet-
hez, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása mér-
nöki munkákkal kapcsolatban, számítógépprogramok adatainak
és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-vírusvédelmi szol-
gáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok hely-
reállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-
programozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alko-
tása és fenntartása mások számára.

(210) M 09 00074 (220) 2009.01.13.
(731) Iwinex Kft., Sükösd (HU)

(541) Öcsi
(511) 30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termé-

kek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, méz jégkrémek, pudingok, tej
alapú pépek és desszertek, fagylaltok.

(210) M 09 00075 (220) 2009.01.13.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)

(546)
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(511) 29 Túró, túrókészítmények, túrós tej és tejtermékek, túró-
desszertek és töltött túródesszertek, valamint ezek ízesített válto-
zatai.

(210) M 09 00076 (220) 2009.01.13.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és
ezek ízesített változatai.

30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termé-
kek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, jégkrémek, pud-
dingok, tejalapú pépek és desszertek, fagylaltok.

(210) M 09 00318 (220) 2009.01.30.
(731) K+K Hotel Kft., Budapest (HU)

(541) HOTEL OPERA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-

adás.

(210) M 05 03362 (220) 2005.10.18.
(731) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Kálmán János ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Angolszalonna, baromfi (nem élõ), disznóhús, hentesáruk,
tartósított hús, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, kol-
bász, máj, májpástétom, sonka, szalonna, véreshurka.

(210) M 08 03468 (220) 2008.11.07.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

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

(210) M 08 03692 (220) 2008.12.01.
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL

HOLDINGS, INC., Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, 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.

(210) M 08 03850 (220) 2008.12.16.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Eco Dynamics
(511) 12 Személygépjármûvek, teherautók, buszok, kisbuszok, fur-

gonok, (jármûvek), kisfurgonok, omnibuszok, négykerék-meg-
hajtású jármûvek, kétkerekû jármûvek.

(210) M 08 01344 (220) 2008.04.16.
(731) Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) BLUE ORANGE MODELS
(511) 35 Manökeni modellszolgáltatások, reklám- vagy kereskedel-

mi célból.

41 Modellügynökség, színészek, hoszteszek, modellek közve-
títése.

(210) M 08 03834 (220) 2008.12.12.
(731) Kladek Dávid, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; reklámfelületek kereskedelmi ügylete.

(210) M 08 03554 (220) 2008.11.14.
(731) Kovács Brigitta, Budapest (HU);

Kovács Kristóf, Budapest (HU);
Mercsényi Marietta, Budapest (HU)

(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás
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(210) M 09 00195 (220) 2009.01.23.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KARDOGREL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00196 (220) 2009.01.23.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KAFIDOGREL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03836 (220) 2008.12.15.
(731) Lasernetworks Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(541) MEGASTART
(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 03824 (220) 2008.12.12.
(731) LI WenTao, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03016 (220) 2008.09.25.
(731) Lõrincz Gábor, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 08 00438 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Felfedezõk
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(210) M 09 00234 (220) 2009.01.28.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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 00317 (220) 2009.01.30.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(210) M 08 03543 (220) 2008.11.14.
(731) Mihályi Attila, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen szövegek kiadása, újságkiadás, -ter-
jesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elekt-
ronikus deszktop kiadói tevékenység, online elérhetõ elektroni-
kus publikációk (nem letölthetõk), alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózat-
ból, riporteri szolgáltatások, edzõtábori szolgáltatások, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 08 03958 (220) 2008.12.29.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) STUDIO M HOTEL
(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 apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
helyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szállo-
dai szolgáltatások.

(210) M 09 00047 (220) 2009.01.09.
(731) Misák Ferenc, Budapest (HU)

(546)
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(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.

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

(210) M 08 03807 (220) 2008.12.10.
(731) Nextent Informatika Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03243 (220) 2007.09.25.
(731) Omnix Consulting A.G., Zürich (CH)
(740) Szakács László, Soltvadkert

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 09 00179 (220) 2009.01.21.
(731) Opus-Ker 99 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03545 (220) 2008.11.14.
(731) PNP 2006 Oktatásszervezõ és Tanácsadó Kft.,

Somogyvár (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03621 (220) 2008.11.20.
(731) R-Time Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 00289 (220) 2009.02.03.
(731) Reménység Földje Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Capdebo Gergely egyéni ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02783 (220) 2008.09.03.
(731) Revita Reumatológiai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kun István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.

44 Orvosi/higiéniai/szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 09 00136 (220) 2009.01.19.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 32 Energiaitalok.

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

(210) M 09 00321 (220) 2009.02.05.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 03211 (220) 2008.10.14.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és
fenntartása.

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

(210) M 09 00141 (220) 2009.01.20.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

(210) M 08 03669 (220) 2008.11.28.
(731) Sass Gábor, Budapest (HU)

(541) SASSEC
(511) 16 Mûanyag alapanyagból készült biztonsági szalag, plomba.

(210) M 08 03361 (220) 2008.10.30.
(731) Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

30 Tejet tartalmazó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaníliás krém).

32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó al-
koholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.

(210) M 08 03732 (220) 2008.12.04.
(731) Simplon BB Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 03181 (220) 2008.10.10.
(731) Siva-Mont Épületgépészeti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boros Tamás ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 6 Acél nyers vagy félig megmunkált állapotban, acélhuzalok,
acéllemezek, borítólemezek fémbõl (építés), burkolólapok fém-
bõl, épületekhez bûzelzáró szifonok szelepei fémbõl, építmények
acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl, falburkolatok
fémbõl, falicsatlakozók fémbõl, feszítõelemek, fém bélésgyûrûk,
fémpalackok, tartályok sûrített gáz vagy folyékony levegõ tárolá-
sára, illesztõbetétek, béléslemezek fémbõl, kötések fémbõl, külsõ
zsaluk, ablaktáblák fémbõl, lambériák, fémburkolatok fémbõl, le-
folyócsövek fémbõl, lefolyók, vízelvezetõ csatornák fémbõl, pár-
kánydíszek fémbõl, tetõfedések fémbõl, tetõfedõ anyagok fém-
bõl, vízcsövek fémbõl, vízvezeték-szelepek fémbõl, záróleme-
zek, csõburkolatok építményekhez, zárólemezek, csõburkolatok
tetõre fémbõl.

11 Adagolóberendezések fûtõkazánokhoz, adagolóberendezé-
sek kemencékhez, arcgõzölõ készülékek (szaunák), armatúrák
kemencékhez, berendezések házi szennyvíz tisztítására, fertõtle-
nítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fénycsövek vi-
lágításra, folyadékhûtõ berendezések, forróvíztartályok, elektro-
mos fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak,
háztartási hûtõkészülékek és berendezések, hidroforok, hõcseré-
lõk, nem géprészek, hõlégfürdõ készülékek, hõlégkemencék, hõ-
légkészülékek, hõszabályozó szelepek, (fûtõberendezések ré-
szei), hõszivattyúk, hõtárolók, hõvisszanyerõ berendezések, hu-
zatszabályozók, légelzárók (fûtés), hûtõberendezések és gépek,
keverõ csaptelepek vízvezetékekhez, kéményajtók, kézszárító
készülékek, mosdókhoz klímaberendezések, meleg vizes fûtõbe-
rendezések, mosdókagylók, mosodai kazánok, mosogatók, lefo-
lyók, napkemencék, napkollektorok (fûtés), olajégõk, szárítóké-
szülékek és berendezések, szárító/párologtató készülékek, szellõ-
zõ- (légkondicionáló) berendezések, szilárd, folyékony vagy gáz-
nemû fûtõanyaggal üzemelõ fûtõkészülékek, szûrõk (háztartási
vagy ipari berendezések részei), szûrõk ivóvízhez, víztisztító
készülékek és gépek, vízvezeték-berendezések, vízvezetéki csö-
vek egészségügyi berendezésekhez, vízsterilizáló berendezések,
vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék,
zuhanyok.
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37 Csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása, elektro-
mos berendezések felszerelése és javítása, égõfejek karbantartása
és javítása, építkezések felügyelete (irányítás), kazánok tisztítása
és javítása, kemencék üzembe helyezése és javítása, légkondicio-
náló berendezések felszerelése és javítása, tûzriasztók felszerelé-
se és javítása, úszómedencék karbantartása, vízvezeték-szerelés,
vízszigetelés (építõipar).

42 Belsõépítészet, építési tervkészítés, építészet, építészeti
konzultáció, energiatakarékossági tanácsadás, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készí-
tése.

(210) M 09 00456 (220) 2009.02.19.
(731) Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

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

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

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

(210) M 08 01655 (220) 2008.05.14.
(731) Sonarmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Son-Art
(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 08 03326 (220) 2008.10.22.
(731) dr. Steier József, Budapest (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, alkuszi/tõzsdeügynöki tevékenység –
különösen az energiaszektorban – villanyáram, gáz, hideg/me-
leg/ivóvíz és távhõ kontingensek forgalmazása.

39 Szállítási szolgáltatások, ezen belül villanyáram, gáz, hi-
deg/meleg/ivóvíz és távhõ – mint áruk – szállítása, raktározása,
ill. ezek tározása, és ez irányú logisztika.

42 Mûszaki szolgáltatások, jellemzõen villanyáram, gáz-, víz-
és távhõszolgáltatással összefüggõ tervezés, kutatás és elemzés,
valamint a kapcsolódó számítástechnika fejlesztése.

(210) M 08 03354 (220) 2008.10.30.
(731) SUP-Air Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyöngyösi László ügyvéd, Gödöllõ

(546)

(511) 11 Levegõtisztító berendezések, levegõtisztító készülékek, le-
vegõszagtalanító készülékek, légdezodoráló berendezések, lég-
tisztító készülékek és gépek, légkondicionáló berendezések, lég-
szárító készülékek, légszûrõ berendezések, mindezek részei és
felszerelései.

(210) M 08 03469 (220) 2008.11.05.
(731) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 08 03861 (220) 2008.12.16.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 03479 (220) 2008.11.10.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 08 03534 (220) 2008.11.13.
(731) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(210) M 08 03535 (220) 2008.11.13.
(731) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(210) M 08 03956 (220) 2008.12.29.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TÖBBET JELENT EGY MOSOLYNÁL
(511) 29 Tej és tejtermékek; fagyasztott desszertek, joghurtalapú

desszertek, turmixok, tejes turmixok.

30 Kakaó, tészták, jégkrémek, étkezési jegek, desszertek, fa-
gyasztott édességek; beleértve az áruosztályba tartozó készítmé-
nyeket a felsorolt termékek elkészítéséhez.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

43 Ételek és italok beszerzése, éttermi és büfészolgáltatások.

(210) M 08 03957 (220) 2008.12.29.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 09 00129 (220) 2009.01.19.
(731) VIDEOCITY Projekt Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03325 (220) 2008.10.22.
(731) You Yong Hong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03896 (220) 2008.12.18.
(731) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter (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.

A rovat 109 db közlést tartalmaz.
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