
(210) M 09 00190 (220) 2009.01.23.
(731) PHARMAX Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A változókori harmónia
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

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

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; 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.

(210) M 09 02201 (220) 2009.07.24.
(731) Kovács Csaba, Polgár (HU)

(546)

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

(210) M 09 02296 (220) 2009.08.06.
(731) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 02306 (220) 2009.08.07.
(731) Memorings Fejlesztõ Kft., Érd (HU)
(740) Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

M43

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 1. szám II. kötet, 2010.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.

Védjegybejelentések meghirdetése II.



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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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.

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

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.

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

45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknak megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(210) M 09 02331 (220) 2009.08.10.
(731) Piadina Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 02408 (220) 2009.08.18.
(731) Xiao Xiaoqing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmernadrágok.

(210) M 09 02410 (220) 2009.08.19.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény

(210) M 09 02483 (220) 2009.08.29.
(731) Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba); klisék.

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

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

(210) M 09 02486 (220) 2009.08.29.
(731) Demko World Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, elsõsorban tömörfa fenyõ, bükk, éger, tölgy háló-
szoba bútorok, lécesbetétek, ágyrácsok, matracok, biomatracok.

24 Textíliák és textiláruk, gyapjú, pamut és selyem ágynemûk.

25 Ruházati cikkek, elsõsorban gyapjú és frottier ruházati cik-
kek.

(210) M 09 02488 (220) 2009.08.31.
(731) X-Meditor Kft., Gyõr (HU)

(541) Formula Student Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 02498 (220) 2009.09.01.
(731) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) JUCI BÁCSI
(511) 43 Vendéglátás, különös tekintettel éttermek, eszpresszók, sö-

rözõk, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók mûködtetésére.
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(210) M 09 02499 (220) 2009.09.01.
(731) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, levelezõlapok, kártyák, map-
pák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok,
naptárak, reklámanyagok valamint szakácskönyvek, receptkár-
tyák, receptgyüjtemények, továbbá fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatos minden egyéb kiad-
vány.

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

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 fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online ki-
adása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek inter-
neten keresztül is.

(210) M 09 02507 (220) 2009.09.02.
(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) LETROFAM
(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 02515 (220) 2009.09.03.
(731) Hajverov Ilija, Sofia (BG)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02519 (220) 2009.09.03.
(731) Csikós Attila Péter, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02589 (220) 2009.09.14.
(731) Braunitzer János, Kecskemét (HU);

Gubonyi Nóra, Kecskemét (HU);
Börönte Zsolt, Kecskemét (HU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászati termékek, tészták; fánkok.

(210) M 09 02595 (220) 2009.09.14.
(731) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) Zoo-Zoo
(511) 31 Állateledel.

(210) M 09 02609 (220) 2009.09.15.
(731) Kávé Birodalom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetmonostor (HU)

(546)

(511) 30 Kávé.

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

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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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.

(210) M 09 02620 (220) 2009.09.16.
(731) 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.

(210) M 09 02621 (220) 2009.09.16.
(731) 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.

(210) M 09 02625 (220) 2009.09.16.
(731) Zhang Zhi Gang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 09 02627 (220) 2009.09.16.
(731) 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.

(210) M 09 02628 (220) 2009.09.16.
(731) 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.

(210) M 09 02692 (220) 2009.09.22.
(731) Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd., Fengnan City,

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

Budapest

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések és felszerelések; fürdõkádak;
gõzfürdõ felszerelések; vízvezeték szerelvények; vizeldék
(egészségügyi felszerelések); mosdókagylók kézmosáshoz (az
egészségügyi berendezések részei); WC-k (vízöblítéses WC-k);
fürdõszobai szerelvények; hordozható WC-k; fürdõszobai beren-
dezések; vízvezeték berendezései; bidék; zuhanyok; WC ülõkék;
WC tartályok; kézmosó kagylók (az egészségügyi felszerelések
részei); a tartályok vízszint ellenõrzõ szelepei; tûzcsapok.
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(210) M 09 02711 (220) 2009.09.23.
(731) Morvai Adrienn, Budapest (HU)
(740) dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest

(541) ZSEB TV
(511) 16 Újságok, magazinok, revük (idõszaki lapok).

41 Rádiós és televíziós mûsorok készítése.

(210) M 09 02713 (220) 2009.09.23.
(731) Lin Jinguo, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02719 (220) 2009.09.23.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DUACTAN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 09 02722 (220) 2009.09.24.
(731) M3 Outlet Service Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02730 (220) 2009.09.24.
(731) 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.

(210) M 09 02738 (220) 2009.09.25.
(731) TAXI 4 You Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügy-
nökségek; kölcsönzése (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklám-
anyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések;
reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok kölcsönzése;
reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatá-
sok (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szállo-
da- és panziófoglalás); utaskísérés; utasszállítás.

(210) M 09 02801 (220) 2009.10.13.
(731) Décsi Ardharn Sirinthip, Nyíregyháza (HU)

(541) TOIKA
(511) 44 Frissítõ masszázs.

(210) M 09 02803 (220) 2009.09.29.
(731) Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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 02804 (220) 2009.09.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GISELL
(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).
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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 02805 (220) 2009.09.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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.

(210) M 09 02889 (220) 2009.10.06.
(731) BIOMED Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BIOMED SPECTRUM
(511) 5 Gyógyszerészeti-, egészségügyi-, higiéniai termékek; vita-

min készítmények; diétás termékek orvosi célú használatra; bébi-
ételek; növényi fõzetek orvosi használatra; gyógyteák; olajok
orvosi használatra; fertõtlenítõszerek.

30 Gabona készítmények, ecet, mártások; fûszerek; táplálék ki-
egészítõk; vitamin-alapú táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 02899 (220) 2009.10.07.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(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).

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.

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.

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

(210) M 09 02901 (220) 2009.10.07.
(731) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).

35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.

41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(210) M 09 02904 (220) 2009.10.07.
(731) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
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35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.

41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(210) M 09 02932 (220) 2009.10.09.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 09 02936 (220) 2009.10.09.
(731) Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02937 (220) 2009.10.09.
(731) Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03000 (220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és cso-
koládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).

(210) M 09 03001 (220) 2009.10.15.
(731) AAA Poptávka.Cz, s.r.o., Praga 4, Kamyk (CZ)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AAA KERESLET
(511) 9 Szoftver; hang, kép és multimédiás adathordozók, felvétel-

lel és anélkül; adatok és adatbázisok, valamint egyéb informáci-
ók, amelyek a 9. osztályba tartoznak, bármilyen elektronikus
adathordozón, elektronikus újságok, elektronikus publikációk
elektronikus prezentációk, multimédiás termékek, számítógépi
programok, program eszközök, segédprogramok, alkalmazási se-
gédprogramok, számítógépi alkalmazások, alkalmazási program
eszközök, programtermékek és alkalmazásfejlesztõ eszközök, in-
formáció feldolgozó készülékek és számítógépek, elektronikus
adatbázisok és adatbázis termékek az interneten, WAP mobil
platformon, CD-n és DVD-n.

16 A 16. osztályba tartozó információ hordozók; adatbázis ter-
mékek okirat formájában.

35 Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, elsõ-
sorban élelmiszerekkel, italokkal, elektromos háztartási eszkö-
zökkel, elektronikai eszközökkel, közlekedési eszközökkel, ru-
hákkal, bútorokkal, vegyi termékekkel, gépipari termékekkel,
egészségügyi termékekkel, nyomdaipari termékekkel, építõanya-
gokkal, üvegtermékekkel, mûanyagokkal, sportfelszerelésekkel,
szállásadással, munkaközvetítéssel, utazással, szállítási tevé-
kenységekkel kapcsolatban, az internet közvetítésével; kereske-
delmi kiállítások vásárok és árubemutatók rendezése; marketing,
piackutatás és piacelemzés; kereskedelmi tevékenység szervezé-
sével kapcsolatos tanácsadás; reklám- és propaganda tevékeny-
ség, hirdetési tevékenység, reklámok készítése, reklámtevékeny-
ség, reklámközvetítés reklám és hirdetés az interneten; segítség
kereskedelmi tevékenység irányításában: adatbankok kezelése;
információ gyûjtemények kezelése; információk rendszerezése
számítógépes adatbázisokba; kereskedelmi vagy vállalkozói in-
formációk, interaktív kereskedelem közvetítése globális kommu-
nikációs eszközök (internet) segítségével; árubemutatás a kiske-
reskedelmi kommunikációs médiumokban; a vevõk és az eladók
közti ajánlatok és ajánlatkérések elektronikus koordinálása és fel-
dolgozása, kereskedelmi megrendelések adminisztratív feldolgo-
zása; kereskedelmi információk és tanácsok vevõknek és eladók-
nak; résztvevõi adatbázisok vezetése és kezelése, konkrét ajánlat-
kérések párosítása a résztvevõk ajánlataival, rendszerezett adatok
gyûjtése, nyújtása rendszerezése, feldolgozása adatbázisok kere-
tében, információk rendszerezése számítógépes adatbázisokba, a
jelen osztályba tartozó adminisztratív munkák, másolási munkák,
referencia szerviz, számítógépes szövegek feldolgozása és keze-
lése (a jelen osztály keretében).

38 Információk terjesztése kommunikációs hálózatok, például
internet vagy más hálózatok segítségével, beleértve a vezeték nél-
küli, vezetékes, illetve mûholdas hálózatokat is; kommunikációs
szolgáltatások, például fórumok on-line üzemmódban történõ
üzemeltetése és biztosítása; elektronikus posta, számítógépes
kommunikáció, üzenetek és képes információk átvitele számító-
gép segítségével, információk forgalmazása hálózatközi kommu-
nikáció segítségével, internet szerver üzemeltetése; publikáció át-
viteli szolgáltatás a hálózati adatátviteli eszközökön, internetes
portál üzemeltetése, internet hozzáférés nyújtása, internetes csat-
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lakozások létrehozásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szol-
gáltatások, internet hozzáférés közvetítése és az üzemeltetés biz-
tosítása felhasználóknak, internetes szolgáltatások beleértve a
kommunikációs és keresõ szolgáltatásokat, információs szolgál-
tatásokat a kommunikáció területén, internetes hálózati játékok
szolgáltatását, internetes csatlakozások közvetítését, tárhely biz-
tosítását egyéni honlapokhoz is; on-line információs iroda, hozzá-
férés nyújtása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférés nyújtása
számítógépes szerverekhez és hálózatokhoz.

41 Kiadói és könyvkiadói tevékenység, könyvek, publikációk,
újságok, CD-ROM-ok kiadása; audiovizuális mûalkotások, adat-
fájlok és ezek elektronikus kivitelének létrehozása, levelezõ tan-
folyamok, hangfelvételek és hangosfilmek készítése, szórakozás
továbbképzési információk, tudósítói szolgáltatások, szabadidõs
információk, fordító és tolmács szolgáltatások.

42 Számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése;
szoftver fejlesztése és telepítése, számítógépes rendszerek terve-
zése; szoftver bevezetésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatá-
sok; számítógépes programozás, számítógépes programok frissí-
tése számítógépes programok telepítése, honlapon elhelyezése,
internetes adatbázis rendszerek és internetes alkalmazások prog-
ramozása, multimédiás alkalmazások programozása, multimédi-
ás dokumentumok, prezentációk, alkalmazások, katalógusok lét-
rehozása internetes prezentációk szerkesztése és internetes szer-
vermegoldások, számítógépes animációk és megjelenítések,
programprojektek létrehozása, információs adatbázisok létreho-
zása, internet, intranet és egyéb hálózati szerverek, szerverállo-
mások és rendszerek felszereléseinek tervezése, telepítéssel, be-
vezetéssel, frissítéssel és karbantartással együtt; adatbázisok,
egyéb adatrendszerek és ezek feldolgozásához szükséges alkal-
mazások tervezése, strukturálása és programozása vagy egyéb lét-
rehozása beleértve a hozzáférésük és telepítésük biztosítását, be-
vezetésüket, frissítésüket és karbantartásukat is; internetes vagy
intranetes számítógépes honlapok és weblapok, és internetes vagy
intranetes alkalmazások tervezése, strukturálása és programozása
vagy egyéb létrehozása, beleértve a hozzáférésük és telepítésük
biztosítását, bevezetésüket, frissítésüket és karbantartásukat is;
szabad tárhelyek biztosítása internetes vagy intranetes számítógé-
pes honlapok és weblapok részére, illetõleg szabad tárhelyek biz-
tosítása ezen honlapok vagy weblapok keretén belül, szabad
tárhelyek biztosítása internetes vagy intranetes alkalmazások ré-
szére; számítógépes programok, adatok vagy egyéb elektronikus
adatok konvertálása és átdolgozása különbözõ formátumokból
más formátumokba, dokumentumok, adatok vagy egyéb elektro-
nikus médiumok konvertálása és átdolgozása; számítógépes gra-
fika, szerver és internet portálok és programeszközök bérbeadása.

(210) M 09 03002 (220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és cso-
koládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).

(210) M 09 03003 (220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és cso-
koládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).

(210) M 09 03004 (220) 2009.10.15.
(731) Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és cso-
koládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).

(210) M 09 03006 (220) 2009.10.15.
(731) Michele 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest

(541) SARY
(511) 18 Bõr illetve mûbõr táskák, pénztárcák, ruházati kiegészítõk.

22 Vászon, illetve egyéb anyagú más áruosztályokba nem tar-
tozó táskák, pénztárcák.

25 Ruházati kiegészítõk.

(210) M 09 03007 (220) 2009.10.15.
(731) MICHELLE 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr- illetve mûbõr táskák, pénztárcák, ruházati kiegészítõk.

22 Vászon, illetve egyéb anyagú más osztályokba nem tartozó
táskák, pénztárcák.

25 Ruházati kiegészítõk.

(210) M 09 03119 (220) 2009.10.28.
(731) Mintinvest-2005 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 09 03129 (220) 2009.10.29.
(731) Cserpes István, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített
tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés jog-
hurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, kõrözött, túrókészítmények és
egyéb tejtermékeket tartalmazó desszertek, vaj, sajt és sajttermé-
kek, diétás joghurt nem gyógyászati célból.

30 Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alap-
anyagú italok és instant termékek;cukor, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegû készítmé-
nyek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti
eladói tevékenység árusító automaták és érmebedobással mûködõ
berendezések révén, valamint mozgóbolti árusítási tevékenység;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 03130 (220) 2009.10.29.
(731) Calor 2000 Tüzeléstechnikai Kft., Lébény (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 11 Fûtõkazánok; fûtõkazánok csövei; fûtõkazánok tûzcsövei;
kazánok (nem géprészek); kazánok, nem gépek alkatrészei; ada-
golóberendezések fûtõkazánokhoz.

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

37 Kazánok tisztítása és javítása.

(210) M 09 03133 (220) 2009.10.29.
(731) EVENTUS Consulting & Coaching Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

41 Akadémiák (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyo-
lítása.

(210) M 09 03134 (220) 2009.10.29.
(731) HELLUX FAIR Világításipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(541) HELLUX FAIR
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; la-

katosipari termékek, fém tömegcikkek, lámpatestek és lámpaosz-
lopok.

9 Jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és felszerelések; elektromos
energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabá-
lyozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezé-
sek, világító eszközök, berendezések.

11 Világító berendezések, készülékek.

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, világításipari
szolgáltatások, javítási és karbantartási szolgáltatások villamos-
ság területén.

(210) M 09 03142 (220) 2009.10.29.
(731) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MagneCumB6
(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.

(210) M 09 03147 (220) 2009.10.29.
(731) City-Med Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 03204 (220) 2009.11.04.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry „ALKALOID”

AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SARLON
(511) 5 Vérnyomáscsökkentõ gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 03208 (220) 2009.11.04.
(731) Biocsepp Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Biológiai készítmények humángyógyászati célra.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai készü-
lékek gyógyászati használatra, gyógyászati hullámvezetõk.

41 Egészség(védõ) klubok, gyakorlati képzés [szemléltetés],
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], levelezõ tanfo-
lyamok.

44 Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi berendezések
kölcsönzése, masszázs, távgyógyászati szolgáltatások.
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(210) M 09 03298 (220) 2009.11.12.
(731) Liu Mei, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03302 (220) 2009.11.12.
(731) DANYA COSMETICS LTD., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; hajsze-
szek, hajvizek, hajápoló szerek.

(210) M 09 03332 (220) 2009.11.16.
(731) PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI REFRESH YOUR WORLD
(511) 32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcs italok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(210) M 09 03333 (220) 2009.11.16.
(731) BeeTurbo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragsz-
tóanyagok.

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 03334 (220) 2009.11.16.
(731) Biopure Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

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 03342 (220) 2009.11.17.
(731) Fiction Kereskedelmi és Szolgáltató 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.

(210) M 09 03393 (220) 2009.11.23.
(731) Qi Boyu, Budapest (HU)

(541) STARMOON
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03410 (220) 2009.11.23.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FESTINI
(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott jégkrémek, készítmé-

nyek a fent említett termékek elõállítására.

A rovat 67 db közlést tartalmaz.
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