
(210) M 06 02767 (220) 2006.08.14.
(731) Matrac & Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Ágyak Háza
(511) 35 Bútor és lakástextil kiskereskedelem.

(210) M 06 03760 (220) 2006.11.16.
(731) Jakus és Fiai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIXELJET
(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.

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 07 00887 (220) 2007.03.19.
(731) ER 23 Bt., Budapest (HU)

(541) ER 23
(511) 6 Forrasztóhuzal fémbõl; hegesztõpálcák fémbõl; hegesztõ

huzaganyagok; fémötvözetek.

(210) M 09 00585 (220) 2009.03.05.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr-, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(210) M 09 00708 (220) 2009.04.23.
(731) Hoffmann György, Hegyesd (HU)
(740) Horváthné dr. Hall Márta, Tapolca

(541) Badacsonyi Orgonák Nektárja
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (palackos borok).

(210) M 09 00847 (220) 2009.03.30.
(731) Balázs Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Endl Mátyás Gergely, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 00851 (220) 2009.03.30.
(731) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Kft.,

Budapest

(546)

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

9 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; opti-
kai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémbõl és
mûanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; nap-
szemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsék-
hez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógép-
programok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasz-
nálásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektro-
nikusan letölthetõ) készülékek szemüvegek megválasztásához a
látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat
alapján, ezen termékek alkatrészei és részegységei, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

35 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; opti-
kai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémbõl és
mûanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; nap-
szemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsék-
hez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógép-
programok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasz-
nálásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektro-
nikusan letölthetõ) készülékek szemüvegek megválasztásához a
látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat
alapján, ezen termékek alkatrészei és részegységei, amelyek nem
tartoznak más osztályba, valamint nemesfémek és ötvözeteik, va-
lamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakö-
vek; órák és más idõmérõ eszközök kereskedelme.

44 Orvosi szolgáltatások, különösen a szemészet területén, op-
tikai szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és
szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás.

(210) M 09 01306 (220) 2009.05.04.
(731) Republic of Art Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

35 Reklámozás és ügyletek.

(210) M 09 01422 (220) 2009.05.13.
(731) Cosmetiques France-Laure (1970) Inc., Montreal-Nord,

Quebec (CA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Franciaországból származó szappanok; illatszerek, illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

(210) M 09 01476 (220) 2009.05.19.
(731) Kulkom Kulturális Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, op-
tikai felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba).

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

(210) M 09 01629 (220) 2009.06.03.
(731) Alpok-Aqua Kft., Horvátzsidány (HU)

(546)

(511) 32 Az Alpok vízgyûjtõ területeirõl származó ásványvíz, forrás-
víz, üdítõital.

(210) M 09 01652 (220) 2005.07.21.
(731) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) Tacoma
(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.
24 Textiliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01697 (220) 2009.06.11.
(731) P.B.Co. Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU);

Samu Attila, Szeged (HU)
(740) Karlik Imre, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek.

(210) M 09 01698 (220) 2009.06.15.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Szabolcs eredetmegjelölés területérõl származó almapálin-
ka.

(210) M 09 01699 (220) 2009.06.15.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Szatmár eredetmegjelölés területérõl származó pálinkák.

(210) M 09 01706 (220) 2009.06.15.
(731) Magister Media Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
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szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, detergensek, készítmények és anyagok mosodai célokra,
szövet kondicionáló készítmények, parfümök.

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 01713 (220) 2009.06.16.
(731) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) MIVENTIS
(511) 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 01852 (220) 2009.06.25.
(731) Greeview Kft., Budapest (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 01903 (220) 2009.06.29.
(731) Civil Mozgalom, Nyíregyháza (HU)
(740) Seres Mária, Nyíregyháza

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint kereskedelmi tevékenységek
és irodai munkák megjelölése általában, illetve a közélet, a gazda-
ság és politika területén.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint szakmai képzés, szórakoztató, sport és
kulturális tevékenységek megjelölése általában, illetve a közélet,
a gazdaság és politika területén.

42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása,
ezen szolgáltatások megjelölése általában, illetve a közélet, a gaz-
daság és politika területén.

(210) M 09 01962 (220) 2009.07.06.
(731) Sövegjártó Kft., Szombathely (HU)
(740) Czenki Sándor, Zotu Reklám Kft., Szombathely

(546)

(511) 7 EU területérõl származó akkumulátor.

(210) M 09 02010 (220) 2009.07.09.
(731) Magyar Telekom Nyrt., 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.

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; nevezetesen: alko-
tómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és le-
bonyolítása kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk.

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 02087 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02101 (220) 2009.07.16.
(731) ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 11 Épületgépészeti, különösen világító, fûtõ, hûtõ, fõzõ, szárí-
tó, szellõztetõ, vízvezetéki, egészségügyi és légkondicionáló be-
rendezések.

19 Mindenféle nem fém építõanyag, valamint azokból készült
termék, helyhez kötött és mozgatható építmény.

37 Építkezések és javítások.

42 Anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, tervezés, minõsítés, kí-
sérletek, mérnöki és szakértõi tevékenység az építõipari beruhá-
zás, tervezés és kivitelezés területén.

(210) M 09 02120 (220) 2009.07.17.
(731) Ranlom & Keel Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Sárvár (HU)
(740) dr. Menyhárt Ádám, Menyhárt Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 32 Szénsavas víz.

(210) M 09 02153 (220) 2009.07.21.
(731) Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítõ Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Illés Levente, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó baromfi, és baromfiból készült
húskivonatok, húskészítmények.

(210) M 09 02203 (220) 2009.07.27.
(731) eLitMed-AKADÉMIA Orvos- és Egészségtudományi

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Kókay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) eLitMed-AKADÉMIA
(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 (bútor kivételével); tanítási és oktatási
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 02222 (220) 2009.07.28.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tókészülékek.

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

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.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02233 (220) 2009.07.29.
(731) Lucky Z&D Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szirmai Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(210) M 09 02243 (220) 2009.07.30.
(731) Oracle Applications Users Group, Inc.(a Non-Profit Mutual

Benefit Corporation of the state of Georgia), GA
30305-1509 (US)

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

(541) OAUG
(511) 16 Nyomatatványok, nevezetesen, hírlevelek és brosurák a szá-

mítógépes szoftver alkalmazások területén.

41 Oktatási jellegû konferenciák, szemináriumok, mûhelyek,
elõadások elõkészítése és levezetése a számítógépes szoftver al-
kalmazások területén; a számítógépes szoftver alkalmazások és
számítógépes hardverek használatára vonatkozó képzés.
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(210) M 09 02369 (220) 2009.08.14.
(731) Chen Long, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha (farmerruházat).

(210) M 09 02370 (220) 2009.08.14.
(731) Real Nature Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejterémékek, joghurtok, joghurtkészítmények, szójatej
termékek, hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
fagyasztott, 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.

(210) M 09 02393 (220) 2009.03.24.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) CZIFRA MÉZES
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 09 02402 (220) 2009.08.18.
(731) Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, Hévíz (HU)

(546)

(511) 35 Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások,
amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatko-
zatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bár-

milyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különbö-
zõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely le-
hetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen megtekint-
hessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgálta-
tásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek ka-
talógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus
média útján lehet nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós
bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok szol-
gáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy
posta útján.

39 Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy
turistairodák által nyújtott információs szolgáltatások, informá-
ciónyújtás a díjszabásról, a menetrendrõl és a fuvarozás módjáról.

43 Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, különösen
utazási irodák és ügynökök útján.

(210) M 09 02406 (220) 2009.08.18.
(731) Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Tömítõ- és ragasztóanyagok kis- és nagykereskedelmi for-
galmazása, e termékek elektronikus kereskedelme, web-áruház
útján történõ értékesítése.

(210) M 09 02412 (220) 2009.08.19.
(731) Intermédia ’90 Kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 02415 (220) 2009.08.19.
(731) G.L. Pharma GmbH (a limited liability company under Austrian

law), Lannach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIAGER
(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).
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(210) M 09 02422 (220) 2009.08.24.
(731) Energy Release, LLC (Massachusetts állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Leominster, Massachusetts 01453 (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi készítmények gépjármûvek üzemanyag rendszeré-
nek tisztítására és ezekhez kapcsolódó adalékok.

4 Kenõanyagok gépjármûvekhez és ipari célra.

(210) M 09 02430 (220) 2009.08.25.
(731) PODRAVKA prehambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségfélék, fõleg sózott és
pácolt zöldségfélék; levesek és leveskészítmények, beleértve
zöldségleves-készítményeket és erõleves-sûrítményeket.

30 Öntetek (salátaöntetek kivételével), ételízesítõk, fûszerek,
ízesítõk, ételadalékok, sózott és ízesített zöldségkeverékek ételek
ízesítéséhez.

(210) M 09 02431 (220) 2009.08.25.
(731) Euro-Phoenix Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02436 (220) 2009.08.25.
(731) Karádi és Berger Kft., Budapest (HU)

(541) Bor, mámor, Bénye
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra, üveg, porcelán és fajanszáruk.

33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

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

(210) M 09 02438 (220) 2009.08.25.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(541) TISS
(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 09 02439 (220) 2009.08.25.
(731) L’OREAL (société anonyme), Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Parfüm, kölni; nem orvosi célú fürdõ- és tusológélek és -sók;
szappanok, test dezodorok; kozmetikumok, nevezetesen arc-,
test- és kézkrémek, -tejek, -lotionok, -gélek és púderek; napozó
készítmények (kozmetikai termékek); szépítõszerek; samponok;
hajformázásra és a haj ápolására szolgáló gélek, spray-k, habok és
balzsamok; hajlakkok; hajfestõ- és hajszõkítõ készítmények; tar-
tós hullámra és hajgöndörítésre szolgáló készítmények; illóolajok
emberi használatra.

(210) M 09 02442 (220) 2009.08.26.
(731) Megas-Color Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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 (hõszigetelõ anyagok, utólagos homlokzati hõszigetelõ
anyagok rendszere.)

(210) M 09 02443 (220) 2009.08.26.
(731) Megas-Color Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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 (hõszigetelõ anyagok, utólagos homlokzati hõszigetelõ
anyagok rendszere.)

(210) M 09 02444 (220) 2009.08.26.
(731) KORAX Mûgyantagyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) VILEPOX
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztó.

2 Lakkok.

17 Szigetelõ anyagok.
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(210) M 09 02458 (220) 2009.08.27.
(731) Duna Hungária Építõipari és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02459 (220) 2009.08.27.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) AZP
(511) 31 Állateledel.

(210) M 09 02460 (220) 2009.08.27.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) TERRUM
(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék.

(210) M 09 02478 (220) 2006.10.30.
(731) Grey Communications Group Limited, London (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) GRAM
(511) 35 Reklám-, közönségszolgálati, népszerûsítõ, eladási promó-

ciós, és marketingszolgáltatások; a fentiekre vonatkozó szakta-
nácsadó, kutatási és tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és
-konzultálás; média megjelenéshez szükséges hely és idõ vásárlá-
sával összefüggõ szolgáltatások; reklámhely és -idõ tervezése, vá-
sárlása, illetve ezzel kapcsolatos egyeztetés; reklámozási anya-
gok és reklámok elõállítása; piackutatás és piacanalízis; statiszti-
kai analízis és összeállítás.

(210) M 09 02495 (220) 2009.09.01.
(731) Hungarian Business Leaders Forum (HBLF), Budapest (HU)

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

tevékenységek.

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

(210) M 09 02496 (220) 2009.09.01.
(731) Precaster Kft., Solymár (HU)
(740) Herczeg Gábor, Budakalász

(546)

(511) 9 Mérõkészülékek, elektromos, szintezõ mûszerek, távmérõ
mûszerek, távolságmérõk.

(210) M 09 02497 (220) 2009.09.01.
(731) Herbil Kft., Budakalász (HU)

(546)

(511) 9 Mérõkészülékek, elektromos, anyagvizsgáló készülékek és
gépek, távmérõ mûszerek, távolságmérõk.

(210) M 09 02504 (220) 2009.09.02.
(731) IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zártkörûen

Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Szonda Ipsos
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 02509 (220) 2009.09.02.
(731) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.,

Pilisszentiván (HU)

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai video megfigyelõ kamerák; biztonság-
technikai video és audio felvevõ készülékek (DVR); biztonság-
technikai videojel átalakító és videojel erõsítõ berendezések; zárt
láncú video megfigyelõ berendezés.

(210) M 09 02511 (220) 2009.09.02.
(731) ZEKE GRAFIKAI Kft., Debrecen (HU);

Zeke László, Debrecen (HU)
(740) dr. Zeke László, Zeke Ügyvédi Iroda, Debrecen

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 02512 (220) 2009.09.02.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) LEVOC
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ragta-
pasz, kötszeranyagok; fogtömõ és fogászati mintázóanyagok,
fogpolírozó.

(210) M 09 02513 (220) 2009.09.02.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) COMBIBLAST
(511) 5 Gyógyászati készítmények.
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(210) M 09 02514 (220) 2009.09.03.
(731) Családi Egzisztencia Program Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
bérszámfejtés, eladási propaganda mások számára, elosztó-, ada-
golóautomaták kölcsönzése, elõfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz mások számára, fénymásolás, fénymásológé-
pek kölcsönzése gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõ szolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása
közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-szol-
gálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgál-
tatásai engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja munka-
erõ-toborzás on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése reklámanya-
gok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások,
árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiske-
reskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árverés, önköltség-
elemzés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszöve-
gek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, saj-
tófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeál-
lítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés,
számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok össze-
állítása, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárá-
sokkal, szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása,telefonos üze-
netközvetítés [telefonon el nem érhetõ személyeknek], televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból, újságelõfizetések intézése mások számára, üz-
leti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti mene-
dzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések
ügyintézése.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékenység
szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevé-
kenység, biztosítások, csekkek hitelességének ellenõrzése, elszá-
molóházak, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatá-
sok, pénzügyi, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezé-

se, hajókárbiztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hi-
telkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, in-
gatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete javítási költség-
becslés [pénzügyi becslés], jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú
gyûjtések, klíringházak, kölcsön [finanszírozás], kölcsönös támo-
gatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, la-
kásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás mezõgazdasági in-
gatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, numizmatikai érték-
becslés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, óvadék, kezesség,
pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elemzések, pénz-
ügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan] pénzügyi
igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorá-
lás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, ékszerek érték-
becslése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe
helyezése, régiségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás,
szállásügynökségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, taka-
rékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatá-
sok, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése, tûzkár elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása,
vagyonkezelés, vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés.

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, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, energiatakarékossági tanácsadás, felhõk
szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés
geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, gépjár-
mûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgálta-
tások, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari
formatervezés, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának
elemzése, környezetvédelmi kutatás, kutatás és fejlesztés mások
részére, kutatómotorok biztosítása az internethez, mechanikai ku-
tatás, mértékhitelesítés [mérésügy], minõségellenõrzés mûalko-
tások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékeny-
ség, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése,
olajkutatás, stíldíszítés [ipari formatervezés], szakvélemények
adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása mérnöki munkák-
kal kapcsolatban, számítógép programok adatainak és adatoknak
az átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép
programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, szá-
mítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés , számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció,
számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, ten-
ger alatti kutatás, textilek tesztelése, várostervezés, vegyelemzés,
kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások,
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 09 02516 (220) 2009.09.03.
(731) Emke Kft., Szeged (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus hirdetõtáblák, fény- vagy mechanikai jelzõké-
szülékek, fénycsövek reklámcélokra, jelzõberendezések, világító
vagy mechanikus, jelzõlámpák, közlekedési jelzõlámpák, optikai
lámpák, világító jelek, irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, jármû
reflektorok, jármûfényszórók.

11 Akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, búvárlámpák,
csillárok, csíraölõ égõk, fénycsövek, fénycsövek világításra,
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fényszórók gépkocsikhoz, keresõlámpák, zseblámpák, kerékpár-
-fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák, lámpák, elektromos, lám-
pák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák jár-
mûvekhez, lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák világí-
tásra, lámpások világításra, rekflektorok, vetítõlámpák, világító
berendezések és készülékek, világító berendezések légi jármû-
vekhez, világító házszámok, világítótestek jármûvekhez, villany-
körték, elektromos, zseblámpák, elektromos, fényt kibocsátó
elektronikus mutatóeszközök.

(210) M 09 02520 (220) 2009.09.03.
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEGOSTAT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(210) M 09 02524 (220) 2009.03.06.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(300) 52534/2009 2009.03.06. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIRGINIA S.
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
ta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 02527 (220) 2009.09.04.
(731) Emke Kft., Szeged (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Ledmaster
(511) 9 Elektronikus hirdetõtáblák, fény- vagy mechanikai jelzõké-

szülékek, fénycsövek reklámcélokra, fényerõ-szabályozók, elekt-
romos, jelzõberendezések világító vagy mechanikus,jelzõlám-
pák, közlekedési jelzõlámpák, optikai lámpák, világító jelek,
irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, jármû reflektorok, jármû-
fényszórók.
11 Akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, búvárlámpák,
csillárok, csíraölõ égõk, fénycsövek, fénycsövek világításra,
fényszórók gépkocsikhoz, keresõlámpák, zseblámpák, kerék-
pár-fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák, lámpák, elektromos,
lámpák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák
jármûvekhez, lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák vilá-
gításra, lámpások világításra, rekflektorok, vetítõlámpák, világító
berendezések és készülékek, világító berendezések légi jármû-
vekhez, világító házszámok, világítótestek jármûvekhez, villany-
körték, elektromos, zseblámpák, elektromos, fényt kibocsátó
elektronikus mutatóeszközök.

(210) M 09 02528 (220) 2009.09.04.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(210) M 09 02529 (220) 2009.09.04.
(731) Magyar Bútor és Faipari Szövetség, Budapest (HU)
(740) Kováts Gizella, Budapest

(546)

(511) 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.

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

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

(210) M 09 02530 (220) 2009.10.02.
(731) Agora Transz F-Air Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; személyszállítás; taxi szolgáltatás; jármûvek kölcsönzése.

(210) M 09 02531 (220) 2009.09.04.
(731) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 02565 (220) 2009.09.10.
(731) Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; plaká-
tok, poszterek, prospektusok, könyvkötészeti anyagok; fényké-
pek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
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gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák; közönségszolgálat, ügyfelekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás-, tájékoztatások, piackutatás, reklám (rádiós-, televíziós), áru-
minták, reklám- és ajándéktárgyak, röplapok, prospektusok
nyomtatványok terjesztése, szabadtéri hirdetés terjesztése, árube-
mutatás, hirdetés, plakát- és on-line hirdetés, statisztikai tájékoz-
tatás, reklámújság, tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott
támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális-,
sport-tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése; egészségvédõ
klubok, (szenvedélybetegség-prevenció); eszmecserék, kollokvi-
umok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés, szemlélte-
tés; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kultúrális
vagy nevelési célú kiállítások, rendezvények, fesztiválok szerve-
zése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szol-
gáltatása; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás;
show-mûsorok; sport edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése, vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás); élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; verse-
nyek, kiállítások szervezése, szórakoztatás, szövegek kiadása,
újságterjesztése.

(210) M 09 02583 (220) 2009.09.11.
(731) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

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

(210) M 09 02586 (220) 2009.09.11.
(731) Whirling World Bt., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

(210) M 09 02590 (220) 2009.09.14.
(731) P-55 Ingatlankezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oppenheim Klára, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 02593 (220) 2009.09.14.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) DOZOPRES
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 02617 (220) 2009.09.15.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) dr. Varga Tamás, Dr. Barbalics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 02623 (220) 2009.09.16.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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 02626 (220) 2009.09.16.
(731) Li Tai Fei, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból,
vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ eszközök.
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(210) M 09 02642 (220) 2009.09.17.
(731) Prolabora Munka és Család Audit Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Segítségnyújtás vállalatok, non-profit intézmények mûkö-
désében vagy vezetésében, munkaügyi átvilágítás, elemzés és
szervezetfejlesztés; személyzeti tanácsadás; vezetési tanácsadás.

(210) M 09 02647 (220) 2009.09.17.
(731) Perfect Nails Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Mûköröm alapanyagok, mûköröm segédanyagok, mûkö-
röm kellékek.

41 Mûköröm oktatás.

(210) M 09 02648 (220) 2009.09.17.
(731) Sára Beauty System Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Masszázsolajok, masszázskrémek, testkezelõ krémek, arc-
krémek, testápolók.

(210) M 09 02660 (220) 2009.09.18.
(731) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) F & H
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02714 (220) 2009.09.23.
(731) Chen Guilian, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02728 (220) 2009.09.24.
(731) Liao Da Dong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 09 02800 (220) 2009.09.29.
(731) Jan-Ker 2001 Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Simonffy Ildikó, Simonffy Ildikó Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) GOLDBURG
(511) 32 Sörök; sört tartalmazó kevert italok, alkoholmentes sörök,

italok készítéséhez használt egyéb készítmények.

33 Alkoholos italok.

43 Vendégek ellátásával, elszállásolásával kapcsolatos szol-
gáltatások (étterem, vendéglõ, diszkó, kávéház, bár, rendezvé-
nyek).

(210) M 09 02806 (220) 2009.09.29.
(731) Poltrend Kft., Budapest (HU)
(740) Vámos Eszter, Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.

21 Takarítóeszközök.

37 Szerelési, javítási szolgáltatások; autómosó, autómosás.

(210) M 09 02808 (220) 2009.09.29.
(731) The Blue Chip Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Madlovics Péter, Madlovics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések
és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; akku-
mulátorok elektromos.

38 Távközlés; fórumok biztosítása az interneten.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógép programok installációja.

(210) M 09 02809 (220) 2009.09.28.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 09 02812 (220) 2009.09.30.
(731) „HOMO FUTURUM” Pedagógiai Fejlesztõ Betéti Társaság,

Keszthely (HU)
(740) dr. Neuberger Ákos egyéni ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02813 (220) 2009.09.30.
(731) HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)
(740) dr. Poharánszki István ügyvéd, Veszprém

(541) Gyermek, felnõtt kedve jó, édes élet HARIBO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, liszt

és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrá-
szati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melasz-szirup, élesztõ,
élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével)
fûszerek, fagylaltok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

(210) M 09 02814 (220) 2009.09.30.
(731) Földi Tamás, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Szakmai képzések, nevelés, valamint munkavédelmi visel-
kedési audit rendszer oktatása.

(210) M 09 02818 (220) 2009.09.30.
(731) Folprint Gyorsnyomda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth István ügyvéd, Budapest

(541) Folprint - Magyarország elsõ zöld nyomdája
(511) 16 Bélyegzõ tartóállványok, bélyegzõ tartódobozok, bélyeg-

zõk, bélyegzõlapok, nyomdai karakterek, nyomdai klisék, dúcok,
nyomólemezek, nyomdai termékek, nyomdák, nyomatok, nyo-
mógépek, nyomtatványok.

40 Ofszetnyomás.

(210) M 09 02820 (220) 2009.10.01.
(731) Sauska és Társa Kft., Dunakeszi (HU)
(740) DR. ASBÓTH, DR. KRAJNYÁK & TÁRSA ÜGYVÉDI

ÉS SZABADALMI IRODA, dr. Krajnyák András, Budapest

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02822 (220) 2009.10.01.
(731) Gippert Beáta, Veresegyház (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.
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 02825 (220) 2009.10.01.
(731) e-agora Online Aukciós és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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 02829 (220) 2009.10.01.
(731) Chilin, Liu, Xintang Town, Zengcheng City, Guangdong

Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, ingek, nadrágok, szõrmék, (ruházat), felsõruházat,
sportmezek, kötött áruk (ruházat), nagykabátok, zakók (ruházat),
pólók, babakelengyék, labdarúgó cipõk, csizmák, cipõk, sportci-
põk, sportbakancsok, kalapok, harisnyák, nyakkendõk, övek.

(210) M 09 02830 (220) 2009.10.01.
(731) Chilin, Liu, Xintang Town, Zengcheng City, Guangdong

Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

M1094

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 12. szám II. kötet, 2009.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(546)

(511) 25 Ruházat, ingek, nadrágok, szõrmék, (ruházat), felsõruházat,
sportmezek, kötött áruk (ruházat), nagykabátok, zakók (ruházat),
pólók, babakelengyék, labdarúgó cipõk, csizmák, cipõk, sportci-
põk, sportbakancsok, kalapok, harisnyák, nyakkendõk, övek.

(210) M 09 02838 (220) 2009.10.02.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 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 02842 (220) 2009.10.02.
(731) Salinen Austria Aktiengesellschaft, Ebensee (AT)
(300) 2082/2009 2009.04.03. AM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fürdõsók nem gyógyászati célra.

5 Fürdõsók gyógyászati célra.

(210) M 09 02845 (220) 2009.10.05.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Mihír
(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;

prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02853 (220) 2009.10.05.
(731) Lévay Máté, Budapest (HU)

(541) BV Klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 02854 (220) 2009.10.05.
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois

60611 (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka, és mentolos cukorkák.

(210) M 09 02859 (220) 2009.10.05.
(731) DT. Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Ákos, Szabó Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GOLD FISH
(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.

(210) M 09 02868 (220) 2009.10.06.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ANDRÁSSY BRANDY
(511) 33 Brandy.

(210) M 09 02872 (220) 2009.10.06.
(731) PANO-DENT Fogászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) PANO-DENT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és mûszerek.

11 Egészségügyi berendezések.

44 Orvosi szolgáltatások emberek részére.

(210) M 09 02909 (220) 2009.10.07.
(731) Szolnoktej ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Szûcs László, Dr. Szûcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

(546)

(511) 29 Tej, tejtermék.

(210) M 09 02931 (220) 2009.10.08.
(731) Bauland Kft., Fót (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) EcoB
(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési

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

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

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(210) M 09 02943 (220) 2009.10.10.
(731) Simon László, Szeged (HU)

(541) RKI - Rókusi Könyvelõ Iroda
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 02946 (220) 2009.10.12.
(731) Küsz András, Budapest (HU)
(740) Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JÓBARÁTOK
(511) 20 Bútorok; különösen bõrbútorok, díványok, kerevetek, fote-

lek, székek, kar(os)székek, kanapék, sezlonok, pamlagok, zsámo-
lyok.

35 Bútorokhoz, különösen bõrbútorokhoz, díványokhoz, kere-
vetekhez, fotelekhez, székekhez, kar(os)székekehez, kanapék-
hoz, sezlonokhoz, pamlagokhoz, zsámolyokhoz kapcsolódó kis-
és nagykereskedelmi szolgáltatások és kiskereskedelmi bolti
szolgáltatások.

37 Javítás; szerelési szolgáltatások; minden elõbbi szolgáltatás
különösen bútorok vonatkozásában.

(210) M 09 02948 (220) 2009.10.12.
(731) Ceobs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 02989 (220) 2009.10.14.
(731) Berlin 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roczkó Zita, Roczkó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZERÁJ
(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 03010 (220) 2009.10.16.
(731) Fásyné Gurzó Mária, Érd (HU)
(740) Harján Lilla, Domoszló

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek.

(210) M 09 03016 (220) 2009.10.16.
(731) Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged (HU)

(541) GERHARDUS KIADÓ
(511) 16 Könyv.

(210) M 09 03017 (220) 2009.10.16.
(731) Palotai Olivér Sándor, Budapest (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03019 (220) 2009.10.16.
(731) Erste Befektetési Zrt., Budapest (HU)

(541) Erste Trader
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek-különösen:befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés - beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(210) M 09 03023 (220) 2009.10.16.
(731) Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 03025 (220) 2009.10.19.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Csere Sylvia, Dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 09 03026 (220) 2009.10.19.
(731) Capital 99 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.,

Keszthely (HU)
(740) Benda Ferenc Ügyvédi Iroda, dr. Benda Ferenc ügyvéd,

Keszthely

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; biztosítá-
si tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; faktorálási szol-
gáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási
szolgáltatások; hitelirodák; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingat-
lanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok]
bérlete; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsönös támoga-
tási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynökségek; lakás-
bérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezõgazdasági ingat-
lanok bérlete; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [bizto-
sítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás;
tõkekihelyezés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsde-
ügynöki tevékenység; vagyonkezelés; zálogkölcsönzés.

(210) M 09 03029 (220) 2009.10.19.
(731) HETILAP Kulturális és Mûvészeti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kozma Zsolt, Dr. Kozma Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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;
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 09 03065 (220) 2009.10.22.
(731) PatikaPont Kft., Csobánka (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép szoftver és kódolt kártyák.
16 Nyomtatványok és nyomtatott kiadványok; fogyasztói-,
pontgyûjtõ-, törzsvásárlói kártyák; nyomtatott kártyák törzsvevõi
kedvezmények biztosítására.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nistráció; irodai munkák; különösen törzsvásárlói programok,
pontgyûjtõ programok szervezése, intézése és üzemeltetése, vala-
mint törzsvevõi kedvezmények szervezése és intézése; ezekkel
kapcsolatos hirdetési és fejlesztési szolgáltatások.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 03091 (220) 2009.10.27.
(731) Wu Xinyan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03145 (220) 2006.04.24.
(731) ALLERGAN, INC, Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIVE
(511) 5 Szemcseppek.

(210) M 09 03203 (220) 2009.11.03.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Mosó, fehérítõ készítmények és más háztartási célú anya-
gok; textilöblítõk; folttisztító készítmények; szappanok nem sze-
mélyes használatra.

A rovat 119 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
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