
(111) 197.275 (151) 2009.05.06.
(210) M 08 00065 (220) 2008.01.11.
(732) Just 4 Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUST 4
(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 Albumok; atlaszok; bélyegzõk [pecsétek]; bélyegzõk, pe-
csétek; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek;
folyóiratok; katalógusok; kézikönyvek; könyvek; magazinok, re-
vük [idõszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok;
nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
újságok; zászók papírból.

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

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

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

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

(111) 197.343 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03321 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.

35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.344 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03323 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.345 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03324 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(541) KARÁT
(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-

lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.486 (151) 2009.05.19.
(210) M 08 03728 (220) 2008.12.03.
(732) MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRIMULIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

10 Inhalációs készülékek.

(111) 197.551 (151) 2009.06.11.
(210) M 06 00116 (220) 2006.01.12.
(732) Állás-Pont Iskolaszövetkezet, Pécs (HU)

(541) Állás-Pont
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógé-
pes programozás.

(111) 197.594 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 00763 (220) 2008.03.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.595 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 00766 (220) 2008.03.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 197.596 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02225 (220) 2008.07.08.
(732) UFS Net Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 197.597 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02526 (220) 2008.08.07.
(732) Corvus Design Reklámügynökség 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.

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

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

(111) 197.598 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03163 (220) 2008.10.09.
(732) REN-DEPO Egészségügyi, Kereskedelmi és Szakipari

Szolgáló Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Betegszállítás.

(111) 197.599 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03502 (220) 2008.11.10.
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.600 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03503 (220) 2008.11.10.
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.601 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03646 (220) 2008.11.26.
(732) Credit Union Hungary Kft., Gyõr (HU)
(740) Krebsz Katalin, Black & White Media Film Kft., Budapest

(546)

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

(111) 197.602 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03647 (220) 2008.11.26.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
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(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(111) 197.603 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03648 (220) 2008.11.26.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció. irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(111) 197.604 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02985 (220) 2008.09.24.
(732) Boros István, Budapest (HU)
(740) dr. Herskovics Zsuzsa, Budapest

(541) EDUCATIO CULINARTIST
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevé-

kenységek.

(111) 197.605 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02991 (220) 2008.09.24.
(732) DEVA Concept LLC., Lower Level, New York (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEVA
(511) 3 Hajápoló termékek, nevezetesen hajápoló készítmények,

hajtisztító készítmények, hajformáló készítmények, hajpakolá-
sok, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajzselék, hajhab,
hajszárítók, hajcsavarók, hajfakító készítmények, hajgyengítõ ké-
szítmények, hajvilágosító készítmények, hajkiegyenesítõk.

(111) 197.606 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02831 (220) 2008.09.09.
(732) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(541) V-klub
(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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.607 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02833 (220) 2008.09.09.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,

egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

(111) 197.608 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03157 (220) 2008.10.09.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 197.609 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03160 (220) 2008.10.09.
(732) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(541) PLATÁN
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.610 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03161 (220) 2008.10.09.
(732) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.

(111) 197.611 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03337 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) SeptoDetox
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(111) 197.612 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03345 (220) 2008.10.27.
(732) Hajdu Zsolt, Szentendre (HU)
(740) dr. Puskás Attila T., Dr. Puskás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 197.613 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03339 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Sono-CoolAir
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
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(111) 197.614 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03340 (220) 2008.10.27.
(732) Eger Otthon Ingatlanforgalmazó Kft., Eger (HU)

(541) Otthon Bróker
(511) 36 Ingatlanügynökségek.

(111) 197.615 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03497 (220) 2008.11.11.
(732) Monopost Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás, nyomdai szolgáltatások.

(111) 197.625 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00185 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EREXESIL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.626 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00183 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) NOETRIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.627 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00182 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) ZORZIX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.628 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03398 (220) 2008.11.03.
(732) Gál Roland, Villány (HU)
(740) dr. Pap Gábor, Bodnár Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) JÉGSZER
(511) 33 Borok.

(111) 197.629 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03258 (220) 2008.10.16.
(732) Aktív Hotels International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor 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, 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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.630 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03259 (220) 2008.10.16.
(732) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 197.631 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03383 (220) 2008.11.03.
(732) Yu Modell Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónad-
rágok (rövid), alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz,
bodyk, bõrruházat, cipõk, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék,
egyenruhák, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fûzõk, gabardin, gallérok, harisnyanadrágok, hur-
kolt/kötött áruk, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok,
kabátok, kamásnik, kesztyûk, kezeslábasok, készruhák, kombi-
nék, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények, kötöttáruk, láb-
belik, levehetõ gallérok, matrózblúzok, melegítõk, szvetterek,
mellények, melltartók, munkaruhák, munkaköpeny, mûbõr ruhá-
zat, nadrágok, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
övek, papucsok, parkák, pelerinek, pizsamák, pólók, pulóverek,
ruhazsebek, ruházat, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
spárgatalpú vászonlábbelik, sporttrikók, strandruhák, szoknyák,
szõrmebéléses kabátok, szõrmék, tarka selyemkendõk, tartók
[nadrághoz], térdnadrágok, tornaruházat, ujjatlan kesztyû, vízhat-
lan ruházat, zoknik.
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(111) 197.632 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03072 (220) 2008.10.01.
(732) Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány 40%,

Budapest (HU);
KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 60%,
Budapest (HU)

(740) dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 197.633 (151) 2009.06.09.
(210) M 02 00181 (220) 2002.01.17.
(732) OCEAN-EARTH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bánkuti Beáta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.656 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03681 (220) 2008.12.01.
(732) Lakó Csaba, Gyõr (HU);

Bahattin Koc, 2351 Wr. Neudorf (AT)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.658 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03552 (220) 2008.11.14.
(732) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) RAFALE
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 197.659 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03551 (220) 2008.11.14.
(732) Novro Bt., Birján (HU)

(546)

(511) 29 Májpástétom, szalonna, hentesáruk.

(111) 197.660 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03053 (220) 2008.09.30.
(732) Szûcs Róbert, 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.

(111) 197.661 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02598 (220) 2008.08.13.
(732) Dalex Süti Kft., Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 30. osztályba tar-
tozó áruk vonatkozásában.

(111) 197.662 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02138 (220) 2008.06.19.
(732) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) Egy sejtben a jövõ
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.663 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03582 (220) 2008.11.17.
(732) SzigmaSzervíz Üzleti Kockázatelemzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenység támogatására szolgáló informati-
kai alkalmazásokhoz.
35 Üzletviteli tanácsadás, különösen intergrált kockázatfelmé-
rési és kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos szakértõi
tevékenység.
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41 Szakmai képzés, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos oktatási és képzési
tevékenység.

(111) 197.664 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03238 (220) 2008.10.15.
(732) AXA Société Anonyme á Directoire et Conseil de

Surveillance, 75008 Paris (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek/üzletvezetés, kereskedelmi/üzleti
adminisztráció, üzleti tanácsadás, üzleti információ, felvilágosí-
tás és tájékoztatás.

36 Biztosítás; személyes biztosítás, életbiztosítás; hozzátarto-
zó életbiztosítása; tûz-, baleset- és teljes körû kockázati biztosítás;
viszontbiztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; takarékpénztári
szolgáltatások; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; befektetési
alapok, pénzügyi értékelések és becslések; pénzügyi befektetési
konzultáció/tanácsadás, pénzügyi analízis; portfóliómenedzs-
ment, pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások; be-
fektetési és kölcsön/közös tõke, banki/pénzintézeti szolgáltatá-
sok, adósságbehajtás; ingatlanügyletek, ingatlanok értékelése és
értékbecslése, ingatlanügyletekkel kapcsolatos konzultáció/ta-
nácsadás, ingatlanbefektetések, ingatlankezelés/gazdálkodás, in-
gatlanügynökségek, ingatlanok bérlete/bérbeadása.

(111) 197.665 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03583 (220) 2008.11.17.
(732) Whirlpool S.A., Sao Paulo, Bazilia (ES)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EMBRACO
(511) 7 Hermetikus kompresszorok hûtési célokra; alkatrészek, ré-

szek, szerelvények és részegységek ezekhez; légmentesen lezárt
egységek és kondenzációs egységek (hûtõberendezésekhez való
típusok), alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezek-
hez.

(111) 197.667 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03063 (220) 2008.09.30.
(732) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mérlegek, elektromos háztartási eszközök.

10 Lázmérõk, vérnyomásmérõk.

11 Cumisüveg és bébiétel-melegítõk, cumisüveg-sterilizáló.

(111) 197.668 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02889 (220) 2008.09.15.
(732) EDGE Communications Kommunikációs Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva, Dr. Lõcsei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.669 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03379 (220) 2008.10.31.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsadon Péter, Budapest

(541) CIB
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 197.670 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03372 (220) 2007.04.18.
(732) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) MALVIN
(511) 5 Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 197.671 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03572 (220) 2008.11.17.
(732) Lakatos Katalin, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy László Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Marketing-managing tevékenység, reklámozás és ügyletek.
41 Kiállítások, bemutatók, kiadói tevékenység, oktatás, kép-
zés, továbbképzés-szervezés.

(111) 197.672 (151) 2009.06.15.
(210) M 06 03605 (220) 2006.11.03.
(732) Szigeti Ildikó, Budapest (HU);

Steven Oakes, Budapest (HU);
dr. Andrásofszky Enikõ, Siófok (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése.

(111) 197.673 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03378 (220) 2008.10.31.
(732) Reklám Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor ügyvéd, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

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

nisztráció; irodai munkák.
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(111) 197.674 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03566 (220) 2008.11.17.
(732) Török Lajos, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, gépjármû-vezetõi oktatás.

(111) 197.675 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02739 (220) 2008.08.29.
(732) Horváth Gézáné, Pogány (HU);

Spengler László, Pécs-Somogy (HU);
Hideg István, Szentlászló (HU);
Horváth Géza, Pogány (HU)

(541) Pécsi Szelepesek Túramotor Klub
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.676 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03574 (220) 2008.11.17.
(732) EmpireClinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Méhes László, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 197.677 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03052 (220) 2008.09.30.
(732) Szûcs Róbert, 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.
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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.678 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03695 (220) 2008.12.02.
(732) Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.679 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02137 (220) 2008.06.19.
(732) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) 4duh.hu
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.680 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02741 (220) 2008.08.29.
(732) Fitness Factory Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.681 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03058 (220) 2008.09.30.
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) TUC ennél jobbat?
(511) 29 Különösen burgonyából készített ízesített vagy eredeti sós

vagy édes snackek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
30 Kenyér, kétszersültek (édes vagy sós), ostyák, palacsinták,
sütemények, tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont
és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban. Édes vagy sós ét-
vágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából.

(111) 197.688 (151) 2009.06.17.
(210) M 07 02969 (220) 2007.08.29.
(732) dr. Lefter Mantse, Budapest (HU)

(541) ATLANTIK
(511) 44 Hajbeültetés, hajátültetés.

(111) 197.689 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 00121 (220) 2008.01.17.
(732) Ortoprofil Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó

és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Gyógyászati segédeszközök; alsó végtag protézisek külön-
bözõ aktivitási fokozatokban; felsõ végtag protézisek; alsó és fel-
sõ végtag protézisek; szilikonprotézisek, epitézisek; mûanyag és
textilfûzõk; ortopéd gyógycipõk; talpbetétek.
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35 Ortézisek (alsó és felsõ végtag, törzs, nyaki); kerekes székek
(manuális, aktív, elektromos); rehabilitációs eszközök; mozgást
segítõ eszközök; vérnyomás-, vércukormérõk; nem végtag proté-
zisek; kényelmi eszközök; egészségvédõ termékek; otthon ápolá-
si termékek; antidecubitus termékek forgalmazása.
37 Gyógyászati segédeszközök javítása: kerekes székek javítá-
sa; végtagprotézisek javítása.
44 Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; otthonápolási
eszközök kölcsönzése.

(111) 197.690 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 01009 (220) 2008.03.20.
(732) Zóna Média Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, 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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.691 (151) 2009.06.17.
(210) M 09 00254 (220) 2009.01.30.
(732) Buda Projekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU);
Buda Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.692 (151) 2009.06.17.
(210) M 09 00255 (220) 2009.01.30.
(732) Buda Apartman Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.693 (151) 2009.06.17.
(210) M 05 04105 (220) 2005.12.21.
(732) ARKON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ingatlan.com
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketingszolgáltatások; ke-

reskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzeletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; az interneten vagy más elektro-
nikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.
42 Számítógép-programozás, különösen az interneten vagy
más elektronikus médián keresztüli adatbázis-kezelésre szolgáló
programokhoz; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés ér-
tékesítése; webhoszting szolgáltatások.

(111) 197.694 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02379 (220) 2008.07.22.
(732) Vinczéné Simon Zsuzsanna, Kunmadaras (HU)
(740) dr. Vincze Gyula, Szolnok

(541) KUNBEREKI
(511) 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-
anyag állatok számára; maláta.

(111) 197.695 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02390 (220) 2008.07.22.
(732) FOODLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 197.696 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02982 (220) 2008.09.23.
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LILAC
(511) 34 Dohány feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-

rettázáshoz használt dohány, pipadohány, kézzel csavart cigaret-
tához használt dohány, rágható dohány; cigaretta, szivar, szivar-
ka; dohányként használt anyagok külön vagy a dohányba keverve,
amelyek egyike sem használatos orvosi vagy gyógyászati célra; a
34. osztályba tartozó dohányzási cikkek; cigarettapapír, szivarka-
hüvely és gyufa.

(111) 197.697 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03332 (220) 2008.10.22.
(732) Juki Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 7 Varrógépek és azok 7. áruosztályba tartozó részei és kiegé-
szítõi.

26 Varrógéptûk.

(111) 197.747 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03862 (220) 2008.12.16.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SZÁMLÁVAL MILLIÓKÉRT
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

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

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

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

(111) 197.748 (151) 2009.06.25.
(210) M 09 00215 (220) 2009.01.28.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.749 (151) 2009.06.25.
(210) M 09 00216 (220) 2009.01.28.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) OMMADAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.750 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03108 (220) 2008.10.06.
(732) Viewsonic Corporation, Walnut, California (US)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Vetítõgépek, televíziós készülékek, LCD televíziók, számí-
tógép-monitorok, LCD monitorok, monitorok, digitális képkere-
tek, hangszórók, webkamerák, MP3-lejátszók, MP4-lejátszók,
MP5-lejátszók, digitális televízió-vevõkészülék, fülhallgatóval
kombinált mikrofonok, számítógépek, billentyûzetek, notebook
számítógépek, televíziós jelátalakító berendezések, GPS (globá-
lis helymeghatározó rendszer) készülékek, mobiltelefonok,
DVD-lejátszók, internethez csatlakozó rádióvevõ-készülékek,
számítógépes egerek, lapolvasó készülékek, elektronikus szótá-
rak, számítógépes programok, fényképezõgépek, digitális kame-
rák, DVD-író készülékek, rögzített számítógépprogramok PDA
(kéziszámítógép) eszközök, elemek és akkumlátorok számítógé-
pekhez, számítógéphez csatlakoztatható készülékek, óra (idõre-
gisztráló készülékek), számítógépes egéralátétek.

(111) 197.751 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03115 (220) 2008.10.06.
(732) ORSERA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 197.752 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03304 (220) 2008.10.20.
(732) Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 197.753 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03306 (220) 2008.10.20.
(732) INTER-NETT 2000 Kft., Mór (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
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.

(111) 197.754 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03625 (220) 2008.11.21.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Amerikai receptúra alapján gyártott szendvicskenyér.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.755 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03629 (220) 2008.11.21.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
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(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 197.756 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03446 (220) 2008.11.06.
(732) PartyGaming IA Limited, Hamilton (BM)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, játékok, szórakoztatások és versenyek szervezé-
se, interaktív, komputerizált, online játék-, szórakoztatási-, verse-
nyeztetési szolgáltatások.
42 Szoftvertervezés, -fejlesztés, weboldalak tervezése és fenn-
tartása mások számára, online szoftver- és komputeres játék szol-
gáltatás, adatbanki szolgáltatás.

(111) 197.757 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03449 (220) 2008.11.06.
(732) CC Comfort, Communications Kft., Budapest (HU)
(740) Némethy Nóra, Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, elektronikus
desktop kiadói tevékenység, élõ elõadások bemutatása, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, hangfelvételek kölcsönzése, hagstúdiók
szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, szórakoztatás, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai.

(111) 197.758 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03450 (220) 2008.11.06.
(732) Prolingo Communications Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Balázs, Szigeti & Raszler Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) ROYAL SOMLÓ
(511) 33 Somló eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 197.759 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03756 (220) 2008.12.08.
(732) M-EX Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 197.760 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03749 (220) 2008.12.08.
(732) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.761 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03750 (220) 2008.12.08.
(732) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.762 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03932 (220) 2008.12.22.
(732) Szár Rózália, Celldömölk (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.

(111) 197.763 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02648 (220) 2008.09.15.
(732) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

(111) 197.764 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02649 (220) 2008.09.15.
(732) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

(111) 197.765 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02949 (220) 2008.09.19.
(732) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea, ÁRVA ÉS SÓTONYI ÜGYVÉDI IRODA,

Budapest
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(546)

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

(111) 197.766 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02953 (220) 2008.09.19.
(732) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel
készítése, kiadása, szépségversenyek szervezése és lebonyolítása.

(111) 197.767 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02657 (220) 2008.08.19.
(732) Pósa Mazsolabor Kft., Etyek (HU)

(541) A szerelem bora
(511) 33 Borok.

(111) 197.768 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02877 (220) 2008.09.12.
(732) Veroszta Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Kereskedelmi egységekben alkalmazott biztonsági és va-
gyonvédelmi rendszerek, eszközök és azok alkatelemei, biztonsá-
gi és vagyonvédelmi kontakt elemek a következõ cikkek kereske-
delmi értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektro-
mos készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülé-
kek, optikai készülékek, illatszerek; egyéb mérõ-, jelzõ- ellenõrzõ
(felügyeleti) készülékek; akkumulátortöltõvel kombinált vagyon-
védelmi rendszerek és eszközök a következõ cikkek kereskedelmi
értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektromos
készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott kézbevételt detektáló és
számláló egységek; adatfeldolgozó berendezések és számológé-
pek.

45 Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatások általában;
elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatások a következõ vagyon-
tárgyak védelmére; elektromos készülékek, elektronikai készülé-
kek, fototechnikai készülékek, optikai készülékek, illatszerek; ke-
reskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek, kéz-
bevételt detektáló és számláló egységek üzembe helyezése.

(111) 197.769 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 01104 (220) 2008.03.21.
(732) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Ide járunk, jól járunk!”
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

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.

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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

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

(111) 197.770 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03300 (220) 2008.10.20.
(732) VOLMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Elixírek (gyógyszerészeti készítmények), erõsítõszerek
(gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni ké-
szítmények, fürdõsók gyógyászati használatra, gabonafélék fel-
dolgozásának melléktermékei, gyógyászati használatra, gyógy-
növények, gyógyszerészeti készítmények, hashajtók, herbateák,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készít-
mények, idegerõsítõ szerek, korpás fejbõr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények, nyugtatók, székrekedés elleni or-
vosságok, vitaminkészítmények.

(111) 197.771 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03687 (220) 2008.12.01.
(732) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)
(740) Takács Krisztián, Kecskemét

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 197.772 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03628 (220) 2008.11.21.
(732) Bárány Attila, Vecsés (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.773 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03225 (220) 2008.08.20.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmé-
nyek; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.

(111) 197.774 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03223 (220) 2008.10.14.
(732) R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszöve-
gek publikálása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti informá-
ciók.
36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet,
lakásügynökségek.

(111) 197.775 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03627 (220) 2008.11.21.
(732) Bárány Klaudia Éva, Vecsés (HU)

(541) ORCHIDEA SUN
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.275, 197.343–
197.345, 197.486, 197.551, 197.594–197.615, 197.625–197.633,
197.656, 197.658–197.665, 197.667–197.681, 197.688–197.697,
197.747–197.775

M677

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám I. kötet, 2009.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
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