
(111) 185.290 (151) 2008.01.21.
(210) M 02 00286 (220) 2002.01.23.
(732) Complex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

(541) JOGTÁR
(511) 9 Mágneses vagy optikai adathordozók; CD ROM (kompakt)

lemezen tárolt hatályos magyar joganyag, jogszabálygyûjtemény,
jogi iratminta-gyûjtemények.
42 Jogi szolgáltatások.

(111) 191.492 (151) 2007.10.12.
(210) M 05 02223 (220) 2005.07.01.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CORPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állat-

gyógyászati célokra.

(111) 193.966 (151) 2008.05.05.
(210) M 06 01006 (220) 2006.03.24.
(732) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy

és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TRIOTEL
(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.
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; jogi szolgáltatások.

(111) 194.294 (151) 2008.06.02.
(210) M 07 01092 (220) 2007.03.30.
(732) Kálmán László, Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CENTRIKÁL
(511) 5 Gyógyhatású teák, éspedig növényi kivonatokat tartalmazó

teák, növényi kivonatokat tartalmazó gyógyhatású fürdõkészít-
mények.

(111) 196.598 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 01194 (220) 2008.04.07.
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CHEROKEE

(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 196.601 (151) 2009.02.09.
(210) M 06 02652 (220) 2006.08.01.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) AMEPRIX
(511) 5 Orális, központi idegrendszerre ható gyógyszerkészítmé-

nyek.

(111) 197.705 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 01508 (220) 2008.04.28.
(732) Vladimir Spasic, Budapest (HU)
(740) dr. Metz Alexandra, Metz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) cruise dinner lunch
(511) 41 Kiállításmegtekintés folklór vagy szimfonikus elõadással

egybekötve.
43 Hajózással egybekötött ebéd vagy vacsora a Dunán; az étke-
zés során a hajó a fõváros nevezetességeit mutatja be a vendégek-
nek, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, motelek, nyugdíjasotthonok, panziók, rendezvényhez ter-
mek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügy-
nökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, vendég-
látóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 197.706 (151) 2009.06.18.
(210) M 05 02071 (220) 2005.06.17.
(732) VALIDIOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VALIDIOR
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.745 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 02110 (220) 2008.06.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) FLAMMEGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti termékek, kivéve akut sérülé-

sek/sebek, úgymint égési sérülések és horzsolás, valamint króni-
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kus sebek, úgymint felfekvések, végtag-fekélyek és diabétesz
okozta fekélyek helyi kezelésére szolgáló gyógyszerészeti termé-
kek.

(111) 197.848 (151) 2009.06.30.
(210) M 07 02277 (220) 2007.06.21.
(732) Berzi Ákos, Székesfehérvár (HU);

Kenyeres István, Budapest (HU);
Bodnár Attila, Budapest (HU)

(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) UtilInvest
(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön,

részletfizetéses hitelnyújtás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, in-
gatlanok értékbecslése, irodák bérlete, pénzügyi elemzések,
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénz-
ügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.

(111) 197.849 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03469 (220) 2008.11.05.
(732) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 197.850 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03958 (220) 2008.12.29.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) STUDIO M HOTEL
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállo-
dákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgál-
tatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
helyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szállo-
dai szolgáltatások.

(111) 197.851 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03957 (220) 2008.12.29.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.852 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03956 (220) 2008.12.29.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TÖBBET JELENT EGY MOSOLYNÁL
(511) 29 Tej és tejtermékek; fagyasztott desszertek, joghurtalapú

desszertek, turmixok, tejes turmixok.
30 Kakaó, tészták, jégkrémek, étkezési jegek, desszertek, fa-
gyasztott édességek; beleértve az áruosztályba tartozó készítmé-
nyeket a felsorolt termékek elkészítéséhez.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.
43 Ételek és italok beszerzése, éttermi és büfészolgáltatások.

(111) 197.853 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03325 (220) 2008.10.22.
(732) You Yong Hong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.854 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03479 (220) 2008.11.10.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 197.856 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03807 (220) 2008.12.10.
(732) Nextent Informatika Zrt., Budapest (HU)

(546)

(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.
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(111) 197.857 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03326 (220) 2008.10.22.
(732) dr. Steier József, Budapest (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, alkuszi/tõzsdeügynöki tevékenység -
különösen az energiaszektorban - villanyáram, gáz, hideg/me-
leg/ivóvíz és távhõ kontingensek forgalmazása.

39 Szállítási szolgáltatások, ezen belül villanyáram, gáz, hi-
deg/meleg/ivóvíz és távhõ -mint áruk- szállítása, raktározása, ill.
ezek tározása, és ez irányú logisztika.

42 Mûszaki szolgáltatások, jellemzõen villanyáram, gáz-, víz-
és távhõszolgáltatással összefüggõ tervezés, kutatás és elemzés,
valamint a kapcsolódó számítástechnika fejlesztése.

(111) 197.858 (151) 2009.06.30.
(210) M 05 03362 (220) 2005.10.18.
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Kálmán János ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Angolszalonna, baromfi (nem élõ), disznóhús, hentesáruk,
tartósított hús, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, kol-
bász, máj, májpástétom, sonka, szalonna, véreshurka.

(111) 197.861 (151) 2009.07.07.
(210) M 08 02743 (220) 1998.07.23.
(732) Hyundai It Corp., Ichon, Gyounggi-do (KR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Plazma kijelzõ panelek, digitalizálók, számítógépek, hor-
dozható kompakt számítógépek, nyomtatók, egerek, monitorok,
billentyûzetek, számítógépes asztalok, mágneslemezek, floppyk,
szerver, munkaállomás

(111) 197.902 (151) 2009.07.10.
(210) M 09 00063 (220) 2009.01.12.
(732) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.903 (151) 2009.07.10.
(210) M 09 00062 (220) 2009.01.12.
(732) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 197.941 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 02444 (220) 2008.07.29.
(732) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Energiavilág
(511) 1 Ipari gázok.

4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanyag-
ok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagokat.

35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szá-
rítóberendezések, valamit mindennemû gázzal mûködõ készülé-
kek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklá-
mozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statiszti-
kai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.

42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszol-
gáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).

(111) 197.942 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03884 (220) 2008.12.17.
(732) Kaiser 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Vodka.
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(111) 197.943 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 02604 (220) 2008.08.13.
(732) Market Group Inc., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Orosz Róbert ügyvéd, Dr. Orosz Róbert Ügyvédi Iroda,

Jászberény

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 197.944 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00023 (220) 2009.01.07.
(732) Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
(740) dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TENGERNYI ÖTLET-ELSÕ KÉZBÕL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 197.945 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03565 (220) 2008.11.17.
(732) Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért,

Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi kutatás, minõség-ellenõrzés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység.

(111) 197.946 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03577 (220) 2008.11.17.
(732) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (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.

(111) 197.947 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00024 (220) 2009.01.07.
(732) Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
(740) dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(111) 197.948 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03699 (220) 2008.12.02.
(732) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Víz.

(111) 197.949 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03697 (220) 2008.12.02.
(732) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Víz.

(111) 197.950 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03696 (220) 2008.12.02.
(732) Danavox-H Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; hallókészülékek nagyothallók ré-
szére.

(111) 197.951 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00162 (220) 2009.01.22.
(732) Magyar János Ferenc, Budapest (HU)

(541) DR.BIOGET
(511) 5 Egészségügyi készítmények, gyógyászati használatra, vita-

minok, táplálékkiegészítõk, gyógynövénykapszulák.

M841

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám I. kötet, 2009.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 197.952 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00164 (220) 2009.01.22.
(732) Kovácsné Böck Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Kerekes Gábor ügyvéd, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BÖCK PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás, falusi turizmus, panzió- és étteremmûködte-
tés.

(111) 197.953 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03229 (220) 2008.10.15.
(732) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(111) 197.954 (151) 2009.07.16.
(210) M 08 03887 (220) 2008.12.17.
(732) Euromark Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.955 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00017 (220) 2009.01.07.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 197.956 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00018 (220) 2009.01.07.
(732) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel

GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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.

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.

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

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.957 (151) 2009.07.16.
(210) M 09 00025 (220) 2009.01.07.
(732) Max-Immun Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
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(111) 197.958 (151) 2009.07.17.
(210) M 09 00032 (220) 2009.01.07.
(732) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.959 (151) 2009.07.17.
(210) M 09 00029 (220) 2009.01.07.
(732) Pervuninszky Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Kovári és Társai

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) Uniel
(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-

pek.
11 Világító berendezések, különösen lámpák.

(111) 197.960 (151) 2009.07.17.
(210) M 09 00031 (220) 2009.01.07.
(732) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.961 (151) 2009.07.17.
(210) M 09 00019 (220) 2009.01.07.
(732) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel

GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) ifj. dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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.
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.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.966 (151) 2009.07.17.
(210) M 09 00174 (220) 2009.01.22.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SANTAL
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.

(111) 197.995 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00390 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LACTOPROTECT
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.

(111) 197.996 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00389 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DADIBRA
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.

(111) 197.997 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00388 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LOVAMOUR
(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmé-

nyek; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõsze-
rek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbici-
dek.
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(111) 197.998 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00387 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LAMUNA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(111) 197.999 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00386 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DECIORA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(111) 198.000 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03455 (220) 2008.11.06.
(732) Baár János, Budapest (HU)
(740) Baár Jánosné, Budapest

(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.

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.

(111) 198.002 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03752 (220) 2008.12.08.
(732) MatekSoft Kft., Gödöllõ (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 198.003 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03626 (220) 2008.11.21.
(732) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA TV
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.
41 Televíziós szórakoztatás.

(111) 198.004 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03933 (220) 2008.12.22.
(732) Konnex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GYÖNGYÖZÖN
(511) 33 Borok.

(111) 198.005 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03930 (220) 2008.12.22.
(732) Integrity Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; számítógép-terminálok közötti összeköttetések,
információszolgáltatás távközlési ügyekben, hozzáférés biztosí-
tása számítógépes világhálóhoz, üzenetek küldése, elektronikus
levelezés.

(111) 198.006 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03929 (220) 2008.12.22.
(732) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyved, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.007 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03447 (220) 2008.11.06.
(732) Andrássy Kúria Szálloda és Vendéglátóipari Kft.,

Tarcal (HU);
Szabó József, Mosonmagyaróvár (HU)

(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ANDRÁSSY
(511) 33 Szeszes italok, borok, pezsgõk.

(111) 198.008 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03444 (220) 2008.11.06.
(732) Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
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(740) dr. Perlaki Dezsõ ügyvéd, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.
30 Tejet tartalamzó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaniliás krém).
32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó al-
koholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.

(111) 198.009 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 02661 (220) 2008.08.19.
(732) EuroFeb Bt., Budapest (HU)
(740) Szabó Péter, Budapest

(546)

(511) 35 Számítástechnikai eszközök és berendezések, valamint hír-
adás-technikai eszközök és berendezések kereskedelme.

(111) 198.010 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00385 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) IAMNA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(111) 198.011 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00384 (220) 2009.02.12.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ISOLDA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és

ezek inhibitorai.

(111) 198.012 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00220 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(541) CRANALGON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.013 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00221 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(541) GASTROANAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.014 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00222 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(541) IMMUNAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.015 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00223 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(541) NEURANAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.016 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00224 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(541) CARDIANAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.017 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00229 (220) 2009.01.28.
(732) dr. Pál Gabriella, Nyíregyháza (HU);

Árokszállásiné dr. Pál Zsuzsanna, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 29 Tej- és tejtermékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 198.018 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00230 (220) 2009.01.28.
(732) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EGÉRFALAT
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,

gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmen-
tes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövé-
nyekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.
30 Puding, jég étkezési célra, fagylaltpor.

(111) 198.019 (151) 2009.07.21.
(210) M 09 00217 (220) 2009.01.28.
(732) KARENOWA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szentendre (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 37 Ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; au-
tómosás; bányamûvelés; biztonsági zárak javítása; bõr ápolása,
tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bú-
torasztalos munkák (javítás); bútorfelújítás; bútorok karbantartá-
sa; bútorok kárpitozása; cipõjavítás; csõ(táv)vezetékek felszere-
lése és karbantartása; daruk (építõipari gépek) kölcsönzése; elekt-
romos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berende-
zések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült gépek
felújítása; esernyõjavítás; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzé-
se; falazás (kömûvesmunka); fehérnemû mosása; fehérnemû va-
salása; fehérnemû-tisztítás; felvonók felszerelése és javítása; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik kar-
bantartása és javítása; gumiabroncsok (újra) futózása; gumiab-
roncsok vulkanizálása (javítás); gyárépítés; hajóépítés; hangsze-
rek restaurálása; homokfúvás; hûtõberendezések üzembe helye-
zése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítá-
sa; javítási tárgyú információk; jármûjavító mûhelyek (üzem-
anyag-utántöltés és karbantartás); jármûfényezés; jármûjavítás;
jármûmosás; jármûvek karbantartása; jármûvek kenése; jármû-
vek rozsda elleni kezelése; jármûvek tisztítása; jelek festése és ja-
vítása; kazánok tisztítása és javítása; kárpit(ozás) javítása; ke-
mencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés;
kikötõépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kõbányák
kiaknázása; kõmûves munkák; kútfúrás; külsõ és belsõ festés; lak-
kozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lo-
pás elleni riasztók felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés
(szolgáltatás); mólók építése; mosodák; mûtárgyak restaurálása;
napernyõk javítása; nyílászárók beszerelése; órák karbantartása
és javítása; patkányirtás; páncélszekrények karbantartása és javí-
tása; páncéltermek karbantartása és javítása; pelenkamosás; rak-
tárak építése és javítása; repülõgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; ruhagõzölés vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk
tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás (ruhajavítás); számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigete-
lési szolgáltatások (építés); szivattyújavítás; szõrmék karbantar-
tása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélõ készülékek üzem-
be helyezése és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javí-
tások; tetõfedõ munkák; tisztítógépek kölcsönzése; tonerpatronok
újratöltése; tûzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszó-
medencék karbantartása és javítása; állványozás; égõfejek kar-
bantartása és javítása; építés; építési tárgyú információk; építke-
zések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; építõipari
gépek kölcsönzése; épületek (belsõ) tisztítása; épületek tisztítása
(külsõ felületé); öntözõberendezések üzembe helyezése és javítá-
sa; útburkolás; utcaseprõgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás
(vakolási munkák); vásári standok és üzletek építése; vegytisz-
títás; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés (építõipar).

(111) 198.021 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00297 (220) 2009.02.04.
(732) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

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

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

(111) 198.022 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00596 (220) 2009.03.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 198.023 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00454 (220) 2009.02.19.
(732) Central and Eastern European Music Investments Limited,

Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.024 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00444 (220) 2009.02.19.
(732) Gyóni Krisztina, Bag (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.025 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00303 (220) 2009.02.04.
(732) Ideál Body Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(111) 198.026 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00301 (220) 2009.02.04.
(732) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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) 198.027 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 00300 (220) 2009.02.04.
(732) Moksa Med Kft., Sopron (HU)

(541) Moksa elixír
(511) 5 Étrend-kiegészítõ cseppek.

(111) 198.028 (151) 2009.07.28.
(210) M 04 04360 (220) 2004.10.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 198.029 (151) 2009.07.28.
(210) M 08 03674 (220) 2008.11.24.
(732) Sárkányos Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 198.037 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03643 (220) 2008.11.25.
(732) ODP Vital Kft., Pécs (HU)

(541) DR HERZ
(511) 5 Vitaminkészítmények.

(111) 198.038 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03959 (220) 2008.12.29.
(732) Rácz Péter, Gyömrõ (HU)
(740) dr. Hoványi Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Egyéb mérõberendezések és felszerelések; automata áruel-
osztó berendezések és szerkezetek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészü-
lékek, elektromos; mérõmûszerek; számlálók, mérõmûszerek.

(111) 198.039 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00414 (220) 2009.02.12.
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MASTERMAX
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anyagok; hangszi-
getelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célre; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(111) 198.040 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00415 (220) 2009.02.12.
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AQUAWELL
(511) 19 Építõanyag-kivonatok; bitumenalapú építési anyagok; bitu-

menes anyagok tetõfedéshez; építõanyagok nem fémbõl; építõ-
elemek betonból; épület panelok nem fémbõl; habarcsok építési
célokra; tetõburkolatok, tetõhéjazatok nem fémbõl; tetõfedõanya-
gok nem fémbõl; tûzálló anyagok.
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(111) 198.074 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 02993 (220) 2008.09.24.
(732) Pawel Ungeheuer, 38-400 Krosno (PL)

(541) PORTIUS
(511) 33 Borok.

39 Utazások szervezése, helyfoglalás utazáshoz, látogatások
tervezése turistáknak, borászati utazások szervezése.

43 Vendéglátás - hotel és idõleges szállásadás, valamint élel-
mezés.

(111) 198.075 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03162 (220) 2008.10.09.
(732) MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A SZERETET IHLETTE
(511) 31 Más osztályokba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és

erdészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és
zöldségek; táplálékkiegészítõk állatok részére; szépiacsontok;
csontok és ehetõ gumicsontok; állati alom.

35 Reklámozás és szponzorszolgáltatás.

(111) 198.076 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03811 (220) 2008.12.11.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÍME A NÕ!
(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, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása; szórakoztató és kulturális mûsorok
készítése, szerkesztése.

(111) 198.080 (151) 2009.08.26.
(210) M 08 01651 (220) 2008.05.14.
(732) CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekehez; regiszteres pénztárgépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.

(111) 198.125 (151) 2009.08.10.
(210) M 09 00365 (220) 2009.02.11.
(732) Bodolai Éva, Szolnok (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

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

(111) 198.126 (151) 2009.08.10.
(210) M 08 03748 (220) 2008.12.05.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) HISZÜNK A SZERENCSÉBEN
(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 ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, vékony
fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai 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) 198.127 (151) 2009.08.10.
(210) M 08 03436 (220) 2008.11.05.
(732) dr. Kricsfalvi Anita, Budapest (HU)

(541) NOGRADICUM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bárszolgál-

tatások, étkezdék, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, hely-
foglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ön-
kiszolgáló éttermek, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzé-
se, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, szé-
kek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, turistaházak,
vendéglátóipar.

(111) 198.128 (151) 2009.08.10.
(210) M 08 03744 (220) 2008.12.05.
(732) Keszthelyi László, Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 198.129 (151) 2009.08.10.
(210) M 07 00142 (220) 2007.01.18.
(732) Tizennyolc körül Alapítvány, Budapest (HU)

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

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

(111) 198.130 (151) 2009.08.10.
(210) M 07 01076 (220) 2007.03.30.
(732) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(541) Fehérvári 7 Nap
(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, nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 198.131 (151) 2009.08.10.
(210) M 08 03918 (220) 2008.12.20.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ISLOS
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 198.132 (151) 2009.08.10.
(210) M 08 03612 (220) 2008.12.23.
(732) INGÓ-KER 2003. Bt., Érd (HU)
(740) Kajtárné Damásdi Gabriella, Érd

(546)

(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, reklámozás, reklámanyagok
terjesztése.

(111) 198.133 (151) 2009.08.10.
(210) M 06 03648 (220) 2006.11.08.
(732) DGS Global Research Kutató, Szervezetfejlesztõ

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) ORSZÁGOS HR BENCHMARK FELMÉRÉS
(511) 35 Gazdasági elõrejelzések, közvélemény-kutatás, piaci tanul-

mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statiszti-
kai információnyújtás.

(111) 198.140 (151) 2009.08.12.
(210) M 04 01192 (220) 2004.03.17.
(732) ELEKTRIKÓ Kft., Vácszentlászló (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
11 Fûtõ-, hûtõ berendezések.

(111) 198.142 (151) 2009.08.12.
(210) M 03 04776 (220) 2003.11.12.
(732) Guangzhou Light Industrial Products Import & Export

(Group) Corporation, Guangzhou (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mindenféle elektromos ventilátor, elektromos rizsfõzõk,
elektronikus ételsterilizáló készülékek, elektromos termoedények
(termoszok), keverõgépek, szójababtej-készítõk, gyümölcscent-
rifugák, elektromos pecsenyesütõk, elektromos kukták.
11 Gázsütõk, konyhai ventilátorok, elektromágneses sütõk,
grillezõ sütõk.

(111) 198.144 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00465 (220) 2001.12.07.
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

(541) NUTRILITE
(511) 5 Vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó étrend

kiegészítõk és/vagy élelmiszer kiegészítõk.
29 Vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó étrend
kiegészítõk és/vagy élelmiszer kiegészítõk, vitaminnal és/vagy
ásványi anyagokkal dúsított, gyümölcs- és/vagy dió-alapú szele-
tek; protein por.
30 Gabona-alapú étrend kiegészítõk és/vagy élelmiszer kiegé-
szítõk; reggeli gabonapelyhek; élelmiszer szeletek, beleértve a
csokis kekszeket, az ízesített pattogatott kukoricát és a vitaminnal
és/vagy ásványi anyagokkal dúsított gabona-alapú szeleteket.
32 Alkoholt nem tartalmazó, gyümölcs-, csokoládé-, vanília-
és hasonló ízesítésû italok készítésére szolgáló, vitaminnal
és/vagy ásványi anyagokkal dúsított italkeverékek; szénsavmen-
tes gyümölcs- és/vagy zöldség italok; szénsavmentes, kalcium-
mal dúsított italok; energiaitalok és/vagy energiaital keverékek.

(111) 198.145 (151) 2009.08.12.
(210) M 03 02776 (220) 2003.06.25.
(732) Kürtösi Zsolt 1/5, Budapest (HU);

Tóth Sándor 1/5, Budapest (HU);
Agócs Gergely 1/5, Budapest (HU);
Gombai Tamás 1/5, Budapest (HU);
Pál István 1/5, Püspökhatvan (HU)

(546)

(511) 41 Zenekari szolgáltatások; elõadómûvészek szolgáltatásai;
élõ elõadások bemutatása; szórakoztatás; oktatás, szakmai kép-
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zés; zenei konferenciák, táborok szervezése és lebonyolítása; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók, zene össze-
állítása.

(111) 198.147 (151) 2009.08.12.
(210) M 03 01772 (220) 2003.04.24.
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC, New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) TOMMY
(511) 3 Kölnik, parfümök; EDT, illatosító anyagok, testápoló kré-

mek, -tejek és -zselék; testdezodorok és izzadásgátló szerek; test-
szappanok; testhintõpor; fürdõolajak; fürdõsók; tusolózselék;
hajsampon és hajkondicionáló; hajlakk; hajformázó zselék; kré-
mek és oldatok; illóolajak; ajakrúzs; szájfény, illóolajak, kozmeti-
kumok, körömlakk, szempillafesték, alapozó, szemöldök ceruza,
vérzéscsillapító arcszeszek, naptejek, barnító- és önbarnító sze-
rek, nem gyógyhatású ajakbalzsamok, napozó- és fényvédõ sze-
rek hajszeszek, arckrémek; arctisztító krémek, borotvakrémek és
arcszeszek borotválkozáshoz.

(111) 198.187 (151) 2009.08.24.
(210) M 09 00180 (220) 2009.01.23.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.
30 Kávé, tea.

(111) 198.188 (151) 2009.08.24.
(210) M 09 00044 (220) 2009.01.08.
(732) Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
(300) 81/24892 2008.08.08. BB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OXO
(511) 10 Orvosi eszközök és berendezések, fecskendõk orvosi célok-

ra és injekciós tûk orvosi célokra.

(111) 198.191 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00616 (220) 2009.03.10.
(732) Gáspár Katalin, Budapest (HU);

Gáspár Loránd, Budapest (HU)
(740) dr. Baffia Gergely ügyvéd, Arató és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 41 Szórakoztatás.

(111) 198.192 (151) 2009.08.26.
(210) M 08 01956 (220) 2008.06.12.
(732) Fehér Csaba, Nagykõrös (HU);

Polgár József, Kecskemét (HU);
Rausch Zoltán, Kecskemét (HU)

(740) dr. Mihala Ferenc ügyvéd, Kecskemét

(541) EuroStone

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások.

(111) 198.193 (151) 2009.08.26.
(210) M 08 03698 (220) 2008.12.02.
(732) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Víz.

(111) 198.194 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00166 (220) 2009.01.22.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

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

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

(111) 198.195 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00167 (220) 2009.01.22.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) A jó LaciBetyár
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

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

(111) 198.196 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00170 (220) 2009.01.22.
(732) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (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.

(111) 198.197 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00175 (220) 2009.01.22.
(732) Hegedûsné Varga Ildikó, Miskolc (HU)

(541) MARIONS
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 198.198 (151) 2009.08.26.
(210) M 08 03877 (220) 2008.12.17.
(732) GRABOWSKI KIADÓ KFT., Budapest (HU)
(740) Gazsó Emese, Budapest

(541) Mr. és Mrs. Senior Hungary
(511) 41 Szórakoztatás.

(111) 198.199 (151) 2009.08.26.
(210) M 08 03889 (220) 2008.12.17.
(732) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(541) ELEKTROAUDIT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.200 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00637 (220) 2009.03.10.
(732) Angyal Ákos, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(546)

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

(111) 198.201 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00627 (220) 2009.03.10.
(732) Racional Mérnöki Iroda Kkt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Futómû színpadi kocsikhoz, különösen díszletek mozgatá-
sára.

(111) 198.202 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00473 (220) 2009.02.23.
(732) Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.203 (151) 2009.08.26.
(210) M 09 00615 (220) 2009.03.10.
(732) dr. Baffia Gergely Gábor, Budapest (HU);

Gáspár Katalin, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, szálláshely
lefoglalása.

(111) 198.204 (151) 2009.08.26.
(210) M 05 03132 (220) 2005.09.29.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivõ, INTERINO Szabadalmi

Iroda, Budapest

(541) SPORTV
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; 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; jogi szolgáltatások.

(111) 198.205 (151) 2009.08.26.
(210) M 05 01850 (220) 2005.05.27.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy

és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TV Revue Programmagazin
(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;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.206 (151) 2009.08.26.
(210) M 05 01851 (220) 2005.05.27.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) TV Extrém Magazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.207 (151) 2009.08.26.
(210) M 05 01854 (220) 2005.05.27.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) Extrém TV Ajánló
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.208 (151) 2009.08.27.
(210) M 09 00702 (220) 2009.03.17.
(732) Step Ahead Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi Márk, Erdélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.209 (151) 2009.08.27.
(210) M 09 00407 (220) 2004.08.17.
(732) SUCCES-MARKETING

Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., 4040 Linz (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PAN & CO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, kávépótlók; kenyér, finom pékáruk és cuk-

rászati áruk, fagylaltok.

(111) 198.210 (151) 2009.08.27.
(210) M 09 00404 (220) 2009.02.16.
(732) Hócipõ 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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.211 (151) 2009.08.27.
(210) M 09 00540 (220) 2009.03.03.
(732) Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) EURODENT
(511) 44 Fogszakorvosi szolgáltatások; klinikai szolgáltatások,

plasztikai szolgáltatások, higiéniai szépségápolási szolgáltatás;
szájsebészeti szolgáltatás.

(111) 198.212 (151) 2009.08.27.
(210) M 09 00097 (220) 2009.01.15.
(732) Nagy Katalin, Érd (HU);

Effektív Art Kft., Budapest (HU)
(740) Wamsler SE Háztartáselektronikai Európai Részvénytársaság,

Salgótarján

(541) GARDEN SPIRIT
(511) 11 Világító-, fûtõ, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõzte-

tõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártás-
hoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy
félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 198.213 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03640 (220) 2009.01.07.
(732) Tisza-Tavi Turizmus Fejlesztõ Egyesület, Tiszafüred (HU)
(740) Szabó Lajos, Tiszafüred

(546)
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(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.214 (151) 2009.08.27.
(210) M 04 05074 (220) 2004.12.21.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Poligráf
(511) 9 Filmkamerák; kompaktlemezek; mikrofonok; mozifilmek;

televíziós készülékek; vetítõgépek; videokamerák; video-
képernyõk; videomagnók, képmagnók.
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.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
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) 198.215 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03314 (220) 2008.10.21.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) SARKI FÉNY
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(111) 198.216 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03631 (220) 2008.11.24.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 198.217 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03315 (220) 2008.10.21.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Kalinka fény
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(111) 198.218 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03316 (220) 2008.10.21.
(732) Déli Gruppo il Treno Kft., Budapest (HU)
(740) Walde Zsolt ügyvéd, Walde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.
39 Gépkocsival történõ szállítás.
43 Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgálta-
tások.

(111) 198.219 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03776 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sepsey György, Budapest

(541) TRIO EXTRA
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.220 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03781 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO MINI
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.221 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03780 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO MINI
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.222 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03935 (220) 2008.12.23.
(732) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Jobkarrier
(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.

(111) 198.223 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03940 (220) 2008.12.23.
(732) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmé-
nyek, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanya-
gok kávékészítményekhez.

(111) 198.224 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03941 (220) 2008.12.23.
(732) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; ét-
kezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kom-
pótok, befõttek.
30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûsze-
res mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.
32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

(111) 198.225 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03942 (220) 2008.12.23.
(732) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; ét-
kezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kom-
pótok, befõttek.
30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûsze-
res mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.
32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

(111) 198.226 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03943 (220) 2008.12.23.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Meki
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(111) 198.227 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03774 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO BASIC
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás, sport- kulturális tevékenység.

(111) 198.228 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03775 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO BASIC
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.229 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03784 (220) 2008.12.09.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.

(111) 198.230 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03777 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) TRIO MAX
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.231 (151) 2009.08.27.
(210) M 08 03778 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO MAX
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.232 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03779 (220) 2008.12.09.
(732) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)

(541) DUO EXTRA
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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(111) 198.233 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03934 (220) 2008.12.23.
(732) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(111) 198.234 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03639 (220) 2008.11.24.
(732) NJL Ipari-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) FEHÉRSZALAG
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Sport- és kulturális tevékenység.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 198.235 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03637 (220) 2008.11.24.
(732) Fogarasi István, Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GREEN PEAK
(511) 3 Illóolajok, növényi kivonatok.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok,
szörpök és egyéb növényi készítmények italokhoz.

(111) 198.236 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03317 (220) 2008.10.21.
(732) Szugyicki István, Kétbodony (HU)

(546)

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

42 Tudományos és ipari kutatások; számítógépek programozá-
sa.

(111) 198.237 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03320 (220) 2008.10.21.
(732) Páczelt Mihály, Tamási (HU)

(541) NATURMAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 198.238 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03461 (220) 2008.12.11.
(732) Sunmed Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatás.

(111) 198.239 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03463 (220) 2008.11.07.
(732) Maganingatlan.hu Ingatlantanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.240 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03634 (220) 2008.11.24.
(732) Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
egészség(védõ) klubok (kondicionálás); eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sport-
edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 198.246 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02474 (220) 2008.07.31.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
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(546)

(511) 29 Földimogyoró.

31 Amerikai mogyoró.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták ter-
jesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(111) 198.247 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 00049 (220) 2009.01.09.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 198.248 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 00197 (220) 2009.01.26.
(732) Elgoscar-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi kutatás.

(111) 198.249 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 00202 (220) 2009.01.26.
(732) Vecsei László, Sóskút (HU)

(541) tiszatavivendegvaro.hu
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.250 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 00359 (220) 2009.02.10.
(732) Kék Falevél Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Környezetvédelmi, klímavédelmi szolgáltatás magánsze-
mélyek és cégek részére, adott mennyiségû CO2 kvóták törlés-
ével.

(111) 198.251 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 00362 (220) 2009.02.10.
(732) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POL’NONI
(511) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült
dzsúszok.

(111) 198.252 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02961 (220) 2008.09.22.
(732) Victofon Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 198.253 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02675 (220) 2008.08.21.
(732) S.C. Apemin Tusnad S.A., Tusnad Nou, Jud. Hargitha (RO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TÜNDÉR FORRÁS
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen ásványvizek és szénsavas
vizek.

(111) 198.254 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02674 (220) 2008.08.21.
(732) KRIO Sejt- és Szövetbank Zrt., Budapest (HU)
(740) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 198.255 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03312 (220) 2008.10.21.
(732) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács,

Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 198.256 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02959 (220) 2008.09.22.
(732) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás ügyvéd, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk - elsõsorban ruházati cik-
kek: alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruházat részei), boák [nyakbava-
lók], bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futball-
cipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõ-
sarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék, ba-
bakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat),
csúszásgátlók lábbelikhez, dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok
lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipõk,
fátylak (ruházat), fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), fel-
sõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk
(ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõ-
papucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk,
fûzõk, fûzõk (ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardinok
(ruházat), gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók,
harisnyakötõk, harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kö-
töttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszli-
kok, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák,
izzlapok, jelmezek, kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bo-
kavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula (egyházi ruházat),
kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpá-
ros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat),
készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosztü-
mök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhanemûk), kötöttáruk,
lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ
gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú láb-
belik, mantillák (csipke fejkendõk), matrózblúzok, melegítõk,
szvetterek, mellények, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák,
püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák,
munkaköpenyek, mûbõr ruházat, nadrágok, nem elektromosan
fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvé-
dõk, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat), papírruházat papu-
csok, parkák (csuklyás blúzok), partedlik, nem papírból, pelenkák
textíliából csecsemõknek, pelerinek, pizsamák, pólók, prémsálak
(szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat,
ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárci-
põk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászon lábbelik, sportci-
põk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, sváj-
cisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzõk (sapkán),
szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak

lábbelikhez, talpallók (nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksá-
lak), tartók (nadrághoz, harisnyához), térdnadrágok, térdszala-
gok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, uj-
jatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan
ruházat, zoknik, zoknitartók.

(111) 198.257 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02956 (220) 2008.09.22.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) CLOPINORM
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények.

(111) 198.258 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 00115 (220) 2008.01.11.
(732) Costa Limited, Dunstal, Bedfordshire (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,
kekszek, péksütemények és cukrászsütemények; cukormáz, fon-
dant; készételek, szendvicsek; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; bors, ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég,
fagylalt, jégkrém.

43 Kávéházak; étkedék; éttermek; gyorséttermek; snack bárok,
bárok; vendéglátási (élelmezési), vendéglátóipari szolgáltatások.

(111) 198.259 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 00730 (220) 2008.03.04.
(732) Farkasné Lázár Ibolya, Mezõkövesd (HU)

(541) MAGNETER
(511) 5 Állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló ké-
szülék.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 198.260 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 00987 (220) 2008.03.19.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sjamsuddin Edit ügyvéd, Sjamsuddin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) felvi
(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 198.261 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03769 (220) 2008.12.05.
(732) AKSZI Bt., Helvécia (HU)

(541) Adatmalom
(511) 9 Számítógépprogram.

(111) 198.262 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03768 (220) 2008.12.09.
(732) DELAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DELAP
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

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

(111) 198.263 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03767 (220) 2008.12.09.
(732) DELAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.264 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03771 (220) 2008.12.09.
(732) Lang Attila, Veszprém-Kádárta (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) KOBOX
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 198.265 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03773 (220) 2008.12.09.
(732) Art Porta Kft., Csopak (HU)
(740) dr. Barabás Zoltán, Barabás Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papír-
ipari cikkek, csomagolóanyagok.

(111) 198.266 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03131 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.267 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02960 (220) 2008.09.22.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(541) VITAPOL
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(111) 198.268 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03116 (220) 2008.10.07.
(732) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

(554)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmé-
nyek, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanya-
gok kávékészítményekhez.

(111) 198.269 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03117 (220) 2008.10.07.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 198.270 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03118 (220) 2008.10.07.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.271 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03119 (220) 2008.10.07.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) élj színesen!
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.272 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03120 (220) 2008.10.07.
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Dió ágyas vegyespálinka.

(111) 198.273 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03121 (220) 2008.10.07.
(732) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) VITANETT
(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.

(111) 198.274 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03124 (220) 2008.10.07.
(732) Alpha Capital Kft., Budapest (HU)
(740) Agárdi Viktor Péter, Budapest

(546)

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

(111) 198.275 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 03125 (220) 2008.10.07.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, dié-
tás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzé-
séhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.276 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02816 (220) 2008.09.05.
(732) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügye-
leti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagy-
frekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biz-
tonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülé-
kek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félve-
zetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisü-
lési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati hasz-
nálatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapaci-
tásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, memb-
ránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberen-
dezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenci-
ás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
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letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcil-
lográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adat-
feldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyor-
sítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi hasz-
nálatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, rönt-
gensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai
letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugár-
zásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, szá-
mítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmû-
szerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; különösen: bútorok speciális kiké-
szítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati haszná-
latra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készü-
lékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyo-
mortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõ-
mérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclám-
pák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mes-
terséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyá-
szati használatra, masszírozókészülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyá-
szati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógy-
ászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, ra-
diológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás ké-
szülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati haszná-
latra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensuga-
rak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyásza-
ti használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyá-
szati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés má-
sok részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kuta-
tás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok
készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolat-
ban, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyé-
szeti szolgáltatások.

(111) 198.277 (151) 2009.08.28.
(210) M 08 02814 (220) 2008.09.05.
(732) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügye-
leti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagy-
frekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biz-
tonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,

csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülé-
kek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félve-
zetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisü-
lési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati hasz-
nálatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapaci-
tásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, memb-
ránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberen-
dezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenci-
ás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcil-
lográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adat-
feldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyor-
sítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi hasz-
nálatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, rönt-
gensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai
letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugár-
zásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, szá-
mítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmû-
szerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok;különösen: bútorok speciális kiké-
szítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati haszná-
latra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készü-
lékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyo-
mortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõ-
mérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclám-
pák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mes-
terséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyá-
szati használatra, masszírozó készülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógy-
ászati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógy-
ászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, ra-
diológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás ké-
szülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati haszná-
latra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensuga-
rak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyásza-
ti használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyá-
szati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készí-
tése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok ada-
tainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsön-
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zése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.

(111) 198.278 (151) 2009.08.29.
(210) M 09 00703 (220) 2009.03.17.
(732) Step Ahead Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi Márk, Erdélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.279 (151) 2009.08.29.
(210) M 08 03311 (220) 2008.10.21.
(732) Vintage 2002. Kft., Kiskunmajsa (HU)
(740) dr. Tatár László ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Szénsavas italok (enegiaital).

(111) 198.280 (151) 2009.08.29.
(210) M 06 03795 (220) 2006.11.21.
(732) AgroterM Növényvédõszereket és Szervetlen

Vegyianyagokat Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Peremarton-Gyártelep (HU)

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

(541) AGROKÉN
(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, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtószerek
(herbicidek).
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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 198.281 (151) 2009.08.29.
(210) M 08 02026 (220) 2006.03.29.
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung

& Co KG, Ober-Ramstadt (DE)
(740) dr. Bán György ügyvéd, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COLORSTICK
(511) 2 Fakonzerváló szerek, (a 2. osztályba sorolt) alapozók, rozs-

dagátló szerek, masztixok (gyanták); az elõbbi termékek kence
formájában.

(111) 198.283 (151) 2009.08.29.
(210) M 09 00066 (220) 2009.01.12.
(732) Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRANUPLAY
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
27 Esésvédõ, rugalmas burkolólapok gumiból játszóterek ré-
szére; mûanyag sportpálya és sportcsarnok burkolatok; padlóbur-
kolatok mûgyantákból.
28 Játékok, játékszerek, különösen játszótéri felszerelések és
játékok; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen mû-
anyag sportpályaburkolatok és játszótéri burkolatok építése, fel-
újítása és javítása.

(111) 198.284 (151) 2009.08.29.
(210) M 09 00370 (220) 2009.02.11.
(732) Jánosi Ferenc, Budapest (HU);

Elkán Orsolya, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 16 Papíranyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályba, nyomdaipari termékek.

(111) 198.285 (151) 2009.08.29.
(210) M 09 00508 (220) 2009.02.26.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné, Pécs

(541) Marschall
(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(111) 198.286 (151) 2009.08.29.
(210) M 08 03924 (220) 2008.12.20.
(732) VALOROUS Magyarország Kft. „b.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) AGRARPOWER
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékekek; talajkondicionáló vegyi

termékek; szilikátok.
35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; hivatali
tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások és kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások.

A rovat 191 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 185.290, 191.492,
193.966, 194.294, 196.598, 196.601, 197.705, 197.706, 197.745,
197.848–197.854, 197.856–197.858, 197.861, 197.902, 197.903,
197.941–197.961, 197.966, 197.995–198.000, 198.002–198.019,
198.021–198.029, 198.037–198.040, 198.074–198.076, 198.080,
198.125–198.133, 198.140, 198.142, 198.144, 198.145, 198.147,
198.187, 198.188, 198.191–198.240, 198.246–198.281, 198.283–
198.286
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