
(111) 198.987
(210) M 06 03691 (220) 2006.11.13.
(732) GILAN TRADING Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) Gold for You
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-

lék, lekvárok(dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsí-
rok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.

(111) 199.833 (151) 2010.03.08.
(210) M 09 02376 (220) 2009.08.14.
(732) Magyar Telekom Nyrt., 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.

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.

(111) 199.845 (151) 2010.03.08.
(210) M 09 02775 (220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RANLOZAR PLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(111) 199.934 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02359 (220) 2009.08.13.
(732) Lin Rui Qi, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.195 (151) 2010.04.28.
(210) M 09 03147 (220) 2009.10.29.
(732) City-Med Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 200.196 (151) 2010.04.28.
(210) M 09 02730 (220) 2009.09.24.
(732) Laboratoire Garnier & Cie (Société en nom collectif),

F-75008 Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Samponok, gélek, spray-k, habok és balzsamok hajformá-
záshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajfestõ és szõkítõ készítmé-
nyek; készítmények tartós hullámhoz hajgöndörítés elkészítésére;
illóolajok humán használatra.

(111) 200.197 (151) 2010.04.28.
(210) M 09 03342 (220) 2009.11.17.
(732) Edutainers Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARENTIA
(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.

(111) 200.243 (151) 2010.05.10.
(210) M 09 02519 (220) 2009.09.03.
(732) Csikós Attila Péter, Budapest (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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 200.246 (151) 2010.05.07.
(210) M 08 00750 (220) 2008.03.05.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(541) FORRÓ BÖGRE
(511) 29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-

mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt) gombák (tartósított, szárí-
tott vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, tészták, konzervek készéte-
lek, fagyasztott vagy szárított; étkezési olajok és zsírok; krémpo-
rok.
30 Kekszek; cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tej-
karamellák, pudingok; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire,
müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra
kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt
tészta nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek,
készételek formájában is; szószok; szója szósz; ketchup; aromati-
záló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek,
fûszerek, ízesítõk.

(111) 200.249 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 01179 (220) 2009.04.23.
(732) Weimer Zsuzsanna, Dunaalmás (HU)
(740) dr. Hermann Zoltán ügyvéd, Tata

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só,
mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; amerikai palacsinták;
amerikai mogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasüte-
mény; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; briós; chips [ga-
bonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cuk-
rászkészítmények karácsonyfa diszítésére; cukrászsütemények;
csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital]; gabonaké-
szítmények; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcsös sütemények;
torták; halva [édességfélék]; természetes vagy mesterséges; ka-
kaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kara-
mellák [cukorkák], kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; ká-
vé tejjel; kávéaromák, kekszek; kenyér; ketchup [szósz]; kétszer-
sültek, kekszek; kukorica, sült; lepények (gyümölcsös); lisztek,
étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari termékek;
mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; méz; mézeskalács; mustár; müzli; palacsinták; paradi-
csomszósz; pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pótkávé; prali-
nék; pudingok; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizstor-
ták rizslepények; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs
alapú); sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok; élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; szendvicsek; tea; tea alapú italok;
tejsodó [vaníliás krém]; töltött cukorkák, fondan [cukrászárú];
zsemlék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyek, kereskedelmi adminiszt-
ráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk bemutatása kommuni-
kációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjeszté-

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

(111) 200.250 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02201 (220) 2009.07.24.
(732) Kovács Csaba, Polgár (HU)

(546)

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

(111) 200.251 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02408 (220) 2009.08.18.
(732) Xiao Xiaoqing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmernadrágok.

(111) 200.252 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02410 (220) 2009.08.19.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény

M541

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 200.253 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02609 (220) 2009.09.15.
(732) Kávé Birodalom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetmonostor (HU)

(546)

(511) 30 Kávé.

(111) 200.254 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02613 (220) 2009.09.15.
(732) Nob Hill Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, beleértve az internetes, online és elektronikus
reklámozást; kereskedelmi ügyletek, különösen ruházati cikkek,
cipõk, kalapáruk kis- és nagykereskedelme, beleértve az interne-
tes, online és elektronikus kereskedelmet.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, beleértve a cso-
magküldõ szolgálatot.

(111) 200.255 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02620 (220) 2009.09.16.
(732) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Tóthfalussy Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek, számítógép billentyûzetek, számítógép me-
móriák, számítógép programok (letölthetõ és rögzített), számító-
gépes játékprogramok, számítógép perifériák.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen számítógé-
pek, számítógép alkatrészek és egyéb számítástechnikai cikkek
kiskereskedelme, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
37 Számítógépek és számítógépes készülékek, telekommuni-
kációs felszerelések, kommunikációs hálózatok, számítógépes
hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.

(111) 200.256 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02621 (220) 2009.09.16.
(732) Webylon Kft., Budapest (HU)

(541) GREMESE
(511) 12 Övterelõ kismamáknak; autós üléshuzat; autós üléshuzat tá-

rolókkal.
24 Ágynemû; ágynemû huzatok; ágytakaró; ágyterítõk; falvé-
dõ; rácsvédõ; baldachin; játéktároló.
25 Bodyk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnad-
rágok; kabátok; dzsekik; kezeslábasok; készruhák; köntös; kö-

tény kötöttáruk; mellények; nadrágok; partedlik; pizsamák; pó-
lók; pulóverek; ruházat, ruhanemûk; térdnadrágok; babaruházat;
gyermekruházat; kismamabandázs; kismama ruházati kiegészí-
tõk; kismamaruházat; babahordók.

(111) 200.257 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02625 (220) 2009.09.16.
(732) Zhang Zhi Gang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 200.258 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02627 (220) 2009.09.16.
(732) Those Characters From Cleveland, Inc., Cleveland,

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

Budapest

(541) Eperke és barátai
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések elektromos-
ság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására szabályozá-
sára, illetve irányítására,; hangok vagy képek rögzítésére, továb-
bítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordo-
zók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek; elõre felvett hang- és videokazetták, lé-
zer videolemezek, digitális videolemezek, hanglemezek, CD
(kompakt) lemezek, minilemezek, CD-ROM-ok és filmek gyere-
kek oktatására és szórakoztatására; elektronikus kiadványok ne-
vezetesen online adatbázisokon, interneten és weboldalakon ke-
resztül hozzáférhetõ magazinok és könyvek szórakoztatás, törté-
netek és játékok tartalommal gyerekek számára; online adatbázi-
sokon interneten és weboldalakon keresztül elérhetõ letölthetõ
szoftverek animációk, interaktív számítógépes játékszoftverek és
interaktív videojátékok; díszítõ mágnesek; napszemüvegek.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; akciófigu-
rák; akciófigurák és tartozékaik; léggömbök; baseball labdák, ko-
sárlabdák; babzsákok; tokok játékeszközökhöz; többfunkciós já-
tékok gyerekeknek; álarcok; futball labdák; bábok; egysoros kor-
csolyák; üveggolyók; köszönõajándékok, nevezetesen zörgõ és
zajkeltõ eszközök; köszönõajándékok, nevezetesen kis játékok
formájában; mûanyag játékfigurák; játszóházak; játék úszóme-
dencék; játszósátrak; játszótéri labdák; plüss játékok; gördeszkák;
hógömbök (dísztárgyak); játék dobozok; játék órák és karórák;
játék bélyegzõk; vízspriccelõ játékok; jojók.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató és oktató szolgáltatások, nevezete-
sen gyerekek szórakoztatását célzó élõ televíziós mûsorok; szóra-
koztató szolgáltatások, nevezetesen animációs rajzfilm DVD-k
videokazetták készítése; szórakoztató szolgáltatások, nevezete-
sen interaktív képregények és animációs rajzfilmek globális szá-
mítógépes hálózaton keresztül; szórakoztató szolgáltatások, gye-
rekek szórakoztatásával és oktatásával kapcsolatos online számí-
tógépes játékok, videok és foglalkoztatók biztosítása globális szá-
mítógépes hálózat weboldalon keresztül; online vetélkedõk lebo-
nyolítása; online szórakoztatással kapcsolatos információk globá-
lis számítógépes hálózaton keresztül, beleértve számítógépes já-
tékokat, interaktív foglalkozásokat gyerekeknek és történeteket
gyerekek és szüleik részére.
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(111) 200.259 (151) 2010.05.11.
(210) M 09 02628 (220) 2009.09.16.
(732) Those Characters From Cleveland, Inc., Cleveland,

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

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; akciófigu-
rák; akciófigurák és tartozékaik; léggömbök; baseball labdák, ko-
sárlabdák; babzsákok; tokok játékeszközökhöz; többfunkciós já-
tékok gyerekeknek; álarcok; futball labdák; bábok; egysoros kor-
csolyák; üveggolyók; köszönõajándékok, nevezetesen zörgõ és
zajkeltõ eszközök; köszönõajándékok, nevezetesen kis játékok
formájában; mûanyag játékfigurák; játszóházak; játék úszóme-
dencék; játszósátrak; játszótéri labdák; plüss játékok; gördeszkák;
hógömbök (dísztárgyak); játék dobozok; játék órák és karórák;
játék bélyegzõk; vízspriccelõ játékok; jojók.

(111) 200.264 (151) 2010.05.14.
(210) M 07 01071 (220) 2007.03.30.
(732) 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.

(111) 200.265 (151) 2010.05.14.
(210) M 09 01435 (220) 2009.05.14.
(732) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 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.

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.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 200.287 (151) 2010.05.17.
(210) M 09 02532 (220) 2009.09.04.
(732) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Vodka.

(111) 200.288 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02650 (220) 2009.09.18.
(732) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka, Pécs

(541) ELIZABETH NARDO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.289 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02658 (220) 2009.09.18.
(732) Õzdogan Hûsnû, Budapest (HU)

(541) ANTRACID
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalapáru.

(111) 200.290 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02657 (220) 2009.09.18.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) S.P.A. HOLDKÕ WELLNESS HÁZ
(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111) 200.291 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02656 (220) 2009.09.18.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111) 200.292 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02655 (220) 2009.09.18.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111) 200.293 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02654 (220) 2009.09.18.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
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(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111) 200.294 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 03058 (220) 2009.10.22.
(732) Fodor György, Balatonlelle (HU)
(740) dr. Szabó Attila Szilveszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázs; hátgerinc-
masszázszsal gyógyítás.

(111) 200.295 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 03056 (220) 2009.10.21.
(732) Cao Zhen Xiang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk, ruházati cikkek, kalapáruk.

(111) 200.296 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 03055 (220) 2009.10.21.
(732) Lin Guangming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 200.297 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02855 (220) 2009.10.05.
(732) Chen Huai Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Capdebo Gergely egyéni ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; esernyõk, napernyõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.298 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02850 (220) 2009.10.05.
(732) Kokas Sándor, Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 16 Papír-írószer, irodaszer.

17 Gumiból készült ajándéktárgyak, mûanyagból készült aján-
déktárgyak.

28 Játékok, játékszerek.

(111) 200.299 (151) 2010.05.18.
(210) M 09 02849 (220) 2009.10.05.
(732) ATV Elsõ Magyar Magántelevíziós Zrt., 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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

38 Távközlés.

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

(111) 200.301 (151) 2010.05.25.
(210) M 09 03265 (220) 2009.11.10.
(732) Pro Nutrition Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Inárcs (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; aminosavak humángyógyászati használatra; vitaminkészít-
mények.

29 Fehérje emberi fogyasztásra.

32 Készítmények italok elõállítására.
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(111) 200.306 (151) 2010.05.28.
(210) M 09 03207 (220) 2009.11.04.
(732) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FULL CONTROLL
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, kré-
mek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó gé-
lek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használható készítmények; hajoldatok; fogkré-
mek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalett készítmények.

(111) 200.307 (151) 2010.05.28.
(210) M 09 02999 (220) 2009.10.15.
(732) Folax Hitel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FOTEL-HITEL
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 200.308 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 02011 (220) 2009.07.09.
(732) Szabó Tamás, Szeged (HU)
(740) IMRE és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Dr. Imre András ügyvéd,

Szeged

(546)

(511) 14 Ötvös termékek: érmék, plakettek, kitûzõk, egyéb ékszerek
és ékszerutánzatok nemesfémbõl, nemesfém bevonattal, egyéb
színesfém ötvözetekbõl.

35 A fenti áruosztályhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek:
mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása, amely lehetõ-
vé teszi az ügyfelek számára, hogy megvásárolhassák ezeket az
árukat.

(111) 200.309 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 02216 (220) 2009.07.28.
(732) Márton Gergely, Budapest (HU)

(541) FORTUNA
(511) 5 Diagnosztikai készítmények; terhesség kimutatására szol-

gáló készítmények; petesejtérés kimutatására szolgáló készítmé-
nyek; terhességi gyorstesztek; terhességi hormon kimutatására
szolgáló készítmények; terhességi hormon kimutatására szolgáló
tesztek; terhesség megállapítására vegyi készítmények.

(111) 200.310 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 02622 (220) 2009.09.16.
(732) Beniker Kft., Patak (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) NOMÁD
(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.

(111) 200.311 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 02826 (220) 2009.10.01.
(732) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Gál Zsuzsanna, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok termékek, bútorhuzatok bõrbõl, kiké-
szített bõrök, mûbõr.
20 Bútorok, asztalok, ágyak, bútorajtók, bútorpolcok, bútor-
szerelvények, díványok, kerevetek, fémbútorok, fiókok, fogasok,
folyóirattartók, fotelek, karosszékek, íróasztalok, irodabútorok,
kanapék, kerevetek, pamlagok, könyvespolcok, matracok, mun-
kapadok munkaasztalok, paravánok, pohárszékek, ebédlõszekré-
nyek, pultok, tárolópolcok, zsámolyok, zsúrkocsik.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, árumin-
ták terjesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, piacku-
tatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, televíziós reklámo-
zás.

(111) 200.312 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 03012 (220) 2009.10.15.
(732) Pingálók Kreatív Mûhely Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.313 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 03013 (220) 2009.10.15.
(732) Pingálók Kreatív Mûhely Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 200.314 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 03014 (220) 2009.10.15.
(732) Budavári Labirintus Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

M545

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; fényképészet, filmgyártás, fogadások tervezése
(szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi
szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoztatás, videofil-
mezés, videofilmgyártás.

(111) 200.315 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 03020 (220) 2009.10.16.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Kiskegyed Nõiesen sokoldalú”
(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.

(111) 200.316 (151) 2010.05.31.
(210) M 09 03027 (220) 2009.10.19.
(732) Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolato-
san kongresszusok, konferenciák, szemináriumok szervezése.

A rovat 47 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.987, 199.833,
199.845, 199.934, 200.195–200.197, 200.243, 200.246, 200.249–
200.259, 200.264, 200.265, 200.287–200.299, 200.301, 200.306–
200.316
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