
(210) M 07 01071 (220) 2007.03.30.
(731) AgroterM Növényvédõszereket és Szervetlen Vegyianyagokat

Gyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,
Peremarton-Gyártelep (HU)

(740) dr. Tattayné dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) OLAJOS RÉZKÉN
(511) 1 Olajos rézként tartalmazó mezõgazdasági termékek, fémréz

(rézoxiklorid formájában), kén és ásványi olaj kombinációját tar-
talmazó mezõgazdasági termékek.

5 Olajos rézként tartalmazó permetezõszerek, fémréz (rézoxi-
klorid formájában), kén és ásványi olaj kombinációját tartalmazó
permetezõszerek.

(210) M 09 01224 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

kivéve gumiabroncsok, tömlõk és ezekkel kapcsolatos árucikkek.

(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

kivéve riasztók és lopásvédelmi termékek, alkatrészek jármûvek-
hez, központi zárak jármûvekhez, elektromos ablakemelõk jár-
mûvekhez, elektromosan mozgatható tetõk jármûvekhez.

(210) M 09 02036 (220) 2009.07.13.
(731) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 32 Ivóvíz.

(210) M 09 02037 (220) 2009.07.13.
(731) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 32 Ivóvíz.

(210) M 09 02191 (220) 2009.07.24.
(731) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Magyar Telekom Nyrt., 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.

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.

(210) M 09 02547 (220) 2009.09.07.

(541) Öreg Kerka Néptáncegyüttes
(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társas-

tánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai tá-
borok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szer-
vezése és rendezése; fesztiválok szervezése; élõ elõadások bemu-
tatása).

(210) M 09 02550 (220) 2009.09.08.
(731) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai 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; különösen mûsoros videó kazetták, videó le-
mezek, rajzfilmek, mûsoros audió és oktató kazetták, szalagok és
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kompakt lemezek (CD), DVD, oktató számítógép szoftverek,
CD-ROM-ok, osztálytermek számára adathordozót tartalmazó
oktató felszerelések filmszalagok, tanárok számára szolgáló okta-
tási vezérfonalak, képes szemléltetõ eszközök angol nyelvtanu-
lással vagy oktatással kapcsolatban.

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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, feladatlapok, levelezõlapok,
kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok),
újságok, naptárak, valamint nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak,
nyelvi munkafüzetek, oktatási reklámanyagok és minden egyéb
kiadvány angol nyelvtanulással vagy oktatással kapcsolatban.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen angol nyelvtanulással vagy ok-
tatással kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,
szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

(210) M 09 02555 (220) 2009.09.09.
(731) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, csúszdák [já-
tékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék
babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játék
automaták nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólag televí-
ziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, já-
tékok, játékszerek, készülékek elektronikus játékokhoz, amelyek
nem kizárólag tv vevõkészülékekkel mûködtethetõk, kirakós játé-
kok [puzzle], labdák labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek],
plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülõgé-
pek, siklóernyõk, táblajátékok, távirányítású játékjármûvek, teke,
kugli [játékok], építõjátékok, építõkockák [játékszerek], trükkös
játékok, rádió-távvezérlésû modellautók, modellmotorok, mo-
dellhelikopterek, modellhajók, modellrepülõk, modelltankok,
elektoromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), mûanyag ma-
kettek (ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték
kiegészítõk gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok, játék-
sárkányok, mûanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa
gyermekjátékok.

(210) M 09 02556 (220) 2009.09.09.
(731) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek, célgömbök, irányzékok lõfegyverekhez, géppuskák,
gépfegyverek, gránátok, hangtompítók puskákhoz, irányzékok,
nem teleszkóposak, lõfegyverekhez, karabélytokok, légpiszto-
lyok [fegyverek] lõállványok, lõfegyverek, lövedékek [fegyve-
rek], puskacsövek, puskák [fegyverek], ravaszvédõ kengyelek
puskákhoz és karabélyokhoz, revolverek, tisztogató kefék lõfegy-
verekhez, töltények, tölténytöltõ készülékek, airsoft fegyverek,

airsoft puskák, airsoft karabélyok, airsoft revolverek, airsoft gép-
pisztolyok, airsoft géppuskák, fegyver céltávcsövek, airsoft fegy-
verek kiegészítõ alkatrészeik, airsoft lövedékek.

(210) M 09 02557 (220) 2009.09.09.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02561 (220) 2009.09.09.
(731) Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., Taizhou City,

Jiangsu Province (CN)
(740) dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS

& SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Gumi adalékanyagok; vegyi közbensõ termékek gyógyszer-
gyártásban történõ felhasználásra; gyógyszerészeti közbensõ ter-
mékek gumi adalékanyagok gyártásában történõ felhasználásra;
papírgyártási adalékanyagok; festék adalékanyagok.

(210) M 09 02592 (220) 2009.09.14.
(731) Fortunor Trading Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A HÁZ ÉKSZEREI
(511) 17 Félkész termékek mûanyagból, tömítõ-, fojtó-, szigetelõ-

anyagok.

19 Nem fém építõanyagok, melyek a 19. osztályba tartoznak,
ablakok, ajtók, ajtókeretek, idomok, parketták, parkettafák, mû-
anyag építõanyagok, fa építõidomok, mûanyag építõidomok és
üvegbõl készült építõidomok, félkész (fûrészelt) fa, építési fa, táb-
laüveg zsaluk, redõnyök, fóliák, melyek a 19. osztályba tartoznak.

37 Építkezés, építési munkák, építõmérnöki tevékenység, javí-
tási szolgáltatások, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02664 (220) 2009.09.18.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZSILETT
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

(210) M 09 02716 (220) 2009.09.23.
(731) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
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(541) WUNDERLICH
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

(210) M 09 02755 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLASSZ FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(210) M 09 02757 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLASS FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(210) M 09 02758 (220) 2009.09.28.
(731) Vision Pharma Kft., Tihany (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Arckikészítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süte-
ményekhez [illóolajok]; bõrkonzerváló szerek [kenõcsök]; dezo-
dorok személyes használatra; eszenciaolajok; fürdõsók nem gyó-
gyászati használatra; füstölõ készítmények [illatszerek]; gyógy-
szappanok; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek;
ionon [illatszergyártás]; izzadásgátló piperecikkek; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölnivíz; krémek bõrökhöz;
levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; ola-
jok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai

használatra; olajok tisztításra; samponok; szappanok; tisztítósze-
rek; virágkivonatok [illatszerek].

5 Dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fürdõsók;
gyógynövények; gyógyteák; olajok gyógyászati használatra.

31 Szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre;
virágok, élõ.

(210) M 09 02759 (220) 2009.09.28.
(731) Haier Air Zrt., Asia Center F212 P04, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02763 (220) 2003.08.29.
(731) Torrent Pharma GmbH, Nürnberg (DE)
(300) 30316069.1/05 2003.03.26. DE
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest

(541) TORRENT
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények, kivéve diure-

tikumokat és magas vérnyomás elleni szereket.

(210) M 09 02949 (220) 2009.10.12.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 09 02951 (220) 2009.10.12.
(731) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások, vendéglátóipar.

(210) M 09 02952 (220) 2008.12.11.
(731) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GUTRON
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 09 02960 (220) 2009.10.13.
(731) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)
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(546)

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

(210) M 09 03149 (220) 2009.10.29.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Group Cards
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások; hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosításra szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállítására vonatkozó
szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó
analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 03150 (220) 2009.10.28.
(731) Ortopán Kft, Miskolc (HU)

(546)

(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.

(210) M 09 03155 (220) 2009.10.30.
(731) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Lévai András, Budaörs

(546)

(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).

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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.

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

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.

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, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

(210) M 09 03157 (220) 2009.10.30.
(731) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(541) TESCO EXPRESSZ
(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).

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 03158 (220) 2007.03.19.
(731) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses és elektronikus hitelkártyák, fizetésre szolgáló
smart kártyák, elektronikus kártyák és kitûzõk hozzáféréshez és
ellenõrzéshez; adatmédiumok, különösen mágneses és optikai
kártyák és lemezek.
16 Nyomdaipari termékek, beleértve magazinokat, újságokat,
prospektusokat, ismertetõ könyveket, brosúrákat, nyomtatott ér-
méket, kártyákat, jegyeket, kuponokat, irodaszereket és irodai
cikkeket(bútorok kivételével).
36 Biztosítási és biztosításhoz kötõdõ segítségnyújtással kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi és monetáris szolgáltatások,
utazási csekkek, értékérmék kiadása, hitelkártyákkal és kedvez-
ményes kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások, mindennemû fize-
téshez kapcsolódó kiadási, terjesztési és lebonyolítási szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 03160 (220) 2009.10.30.
(731) EST Media Group Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Neo FM
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tüzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03165 (220) 2009.11.02.
(731) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03357 (220) 2009.11.18.
(731) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró-Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 03361 (220) 2009.11.18.
(731) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INDAPERIN 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03362 (220) 2009.11.18.
(731) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) COPERINDA 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03398 (220) 2009.11.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) NOACID START
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03399 (220) 2009.11.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 36 db közlést tartalmaz.
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