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196.604
(151) 2009.02.06.
M 08 02582
(220) 2008.08.07.
Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

Elastomed
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
196.605
(151) 2009.02.06.
M 08 02583
(220) 2008.08.07.
Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

Elastofit
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
196.606
(151) 2009.02.06.
M 08 02584
(220) 2008.08.07.
Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.753
(151) 2009.04.09.
M 06 03107
(220) 2006.09.18.
ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(511) 9

Szárazelemek.

(111) 196.834
(151) 2009.02.27.
(210) M 07 04287
(220) 2007.12.29.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest
(546)

Elastobar
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
196.607
(151) 2009.02.06.
M 08 02585
(220) 2008.08.07.
Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

Elastobol
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
196.608
(151) 2009.02.06.
M 08 02586
(220) 2008.08.07.
Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft., Budapest (HU)

Elastolim
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.835
(151) 2009.02.27.
(210) M 07 04288
(220) 2007.12.29.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest
(546)

196.751
(151) 2009.04.09.
M 06 03103
(220) 2006.09.18.
ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

SKY ART
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), írószerek, csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba), továbbá nem kapcsolódnak telekommunikációhoz, telefonáláshoz, mûsorszóráshoz,
illetve szórakoztatáshoz.

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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badtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás; üzleti információk.

(111) 196.836
(151) 2009.02.27.
(210) M 07 04290
(220) 2007.12.29.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest
(546)

(111) 196.840
(151) 2009.02.25.
(210) M 06 01759
(220) 2006.05.19.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.838
(151) 2009.02.25.
(210) M 06 01756
(220) 2006.05.19.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógusok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újságok.
35 Reklámozás.
(111) 196.841
(151) 2009.02.25.
(210) M 06 01758
(220) 2006.05.19.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógusok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újságok.
35 Reklámozás.

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógusok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újságok.
35 Reklámozás.
(111) 196.839
(151) 2009.02.25.
(210) M 06 01820
(220) 2006.05.25.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 196.842
(151) 2009.02.25.
(210) M 06 01757
(220) 2006.05.19.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; folyóiratok, hírlevelek; katalógusok; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; újságok.
35 Reklámozás.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; nyomdabetûk; klisék; albumok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; újságok; öntapadó címkék (papíripari).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; sza-

(111) 197.035
(210) M 08 00923
(732) Engyel Antal, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2009.05.06.
(220) 2008.03.14.

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kereskedelmi információs ügynökség, kereskedelmi
tanácsadó szolgálat.
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36 Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; irodák (ingatlanok) bérlete; ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások,
kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés pénzügyi infromációk nyújtása.

(111)
(210)
(732)
(740)

197.287
(151) 2009.04.28.
M 08 03517
(220) 2008.11.12.
Vác Város Önkormányzata, Vác (HU)
Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)
(111) 197.036
(151) 2009.03.19.
(210) M 08 03360
(220) 2008.10.30.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) CLOTICIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(541) ALL IS ONE
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.
43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cirkuszok; egészség(védõ) klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység; élõ elõadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás,
filmszínházi fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;
helyfoglalás show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok; internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók; kiállítások]; oktatás; online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; online játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok;
sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; testnevelés; üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás] vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
43 Átmeneti szállások bérlete; bárszolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás
szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;
panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;
szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek [szállodák; panziók]; szállodai szolgáltatások; székek; asztalok; asztalterítõk; üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

(111) 197.286
(151) 2009.04.28.
(210) M 08 03518
(220) 2008.11.12.
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) JAR JAR BINKS
(511) 28 Játékok, játékszerek; játékáruk; sportcikkek, elektronikusés videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott részekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játék jármûvek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egy élû
korcsolyák; álarcosbál kosztümök és álarcok; vidámparki jármûvek; karácsonyfadíszek.

(111) 197.288
(151) 2009.04.28.
(210) M 08 03516
(220) 2008.11.12.
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ANAKIN SKYWALKER
(511) 28 Játékok, játékszerek; játékáruk; sportcikkek, elektronikus és
videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi
szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott részekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játék jármûvek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egyélû
korcsolyák; álarcosbál-kosztümök és álarcok; vidámparki jármûvek; karácsonyfadíszek.

(111)
(210)
(732)
(740)

197.082
(151) 2008.11.06
M 07 00497
(220) 2007.02.14.
E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Caprice Papadopoulos
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

197.284
(151) 2009.04.28.
M 08 03653
(220) 2008.11.27.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

OMSAPROST
5

Gyógyszerkészítmények.

197.285
(151) 2009.04.28.
M 08 03186
(220) 2008.10.10.
Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

197.289
(151) 2009.04.28.
M 08 03512
(220) 2008.11.12.
Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

(111) 197.293
(210) M 08 03349
(732) Sendia Kft., Budapest (HU)
(546)

Phantom
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

197.290
(151) 2009.04.28.
M 08 03017
(220) 2008.09.25.
Societe Jas Hennessy & Co., Cognac (FR)
083565540
2008.03.28. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 24 Textíliák, textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(541) DIPTYQUE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2009.04.28.
(220) 2008.10.28.

(111)
(210)
(732)
(740)

197.291
(151) 2009.04.28.
M 08 03012
(220) 2008.09.25.
Gábor Sándor, Dombóvár (HU)
Török Antal, Gyõr

197.296
(151) 2009.04.29.
M 08 03025
(220) 2008.09.26.
Tamási Tibor, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; cukor, liszt, emberi fogyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl
készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemények, torták, tésztafélék; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládéalapú készítmények és italok, csokoládés tej, csokoládéalapú fagylaltok, fagyasztott édességek és jégkrémek, krémfagylaltok, valamint ezek
elõállításához szükséges készítmények; csokoládés gabonapehely-szeletek; édességek, cukorkák; kávé, kávéeszenciák és -kivonatok, cikória és kávékeverékek; kávépótlók; tea, teakivonatok, méz és mézpótlók; snackételek; készételek, desszertek, pudingok.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 197.292
(151) 2009.04.28.
(210) M 08 03004
(220) 2008.09.25.
(732) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
(111) 197.298
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03533
(220) 2008.11.13.
(732) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 33

Magyarországról származó pálinka.

M538

197.299
(151) 2009.04.29.
M 08 03531
(220) 2008.11.13.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

OMLÓS FORTÉLYOK
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (szárított, tartósított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok (dzsemek); kompótok, tojás, tej és tejtermékek; zöldséglevek fõzéshez,
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paradicsomlé fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; étkezési olajok és zsírok; hentesáruk; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek, leveskoncentrátumok, húsleves, leveskockák, erõleves, húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények.
30 Gabonafélék, gabonakészítmények. lisztek; élesztõ, sütõporok; rizs, tésztafélék; rizs, liszt vagy gabonaalapú élelmiszerek,
készételek formájában is; pizzák, szendvicsek; pékáruk, süteménytészta; kekszek, péksütemények és cukrászsütemények, aprósütemények; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; húspuhító szerek háztartási használatra; szószok; szójaszósz; ketchup;
fûszerek, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), aromatizáló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ételízesítõ (fûszer), ehetõ fûszerek, fûszerek ízesítõk; ízesítõszerek, salátaöntetek, majonéz; só, mustár; ecet;
sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.
(111) 197.300
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03026
(220) 2008.09.26.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.311
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03236
(220) 2008.08.13.
(732) Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Kontakt-Busz
(511) 39 Autóbusz-közlekedés, jármûvek kölcsönzése, szállítási
szolgáltatások, személyszállítás, utasszállítás, utazások szervezése.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.310
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03231
(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)

(111) 197.312
(210) M 08 02589
(732) Pável Ádám, Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.04.29.
(220) 2008.08.13.

197.301
(151) 2009.04.29.
M 08 02865
(220) 2008.09.11.
Matyi Dezsõ, Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 39 Utasszállítás emberi erõvel meghajtott háromkerekû riksával; utazásszervezés.

(511) 33
35
(111)
(210)
(732)
(740)

Magyarországról származó borok.
Borkereskedelem.

197.302
(151) 2009.04.29.
M 08 02864
(220) 2008.09.11.
Matyi Dezsõ, Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 33
35

Magyarországról származó borok.
Borkereskedelem.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.313
(151) 2009.04.29.
M 08 02742
(220) 2008.08.29.
HIPB Magyarország Kft., Budapest (HU)
Környey Balázs, Budapest

Oraflor
5

197.314
(151) 2009.04.29.
M 08 02292
(220) 2008.07.14.
Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

M539

Gyógycukor; szájápoló szerek gyógyászati használatra.

Borok, pezsgõk.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.316
(151) 2009.04.29.
M 08 03369
(220) 2007.12.11.
COSWELL S.p.A., Funo di Argelato, Olaszország (IT)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 3
Samponok, hajkondicionálók; fürdõhabok, tusolóhabok,
fogkrémek, dezodorok, szappanok, parfûmök, hidratálókrémek,
öregedésgátló krémek, arcpúderek, alapozók, ajakrúzsok, szájkontúrok, szemfestékek, illóolajok, UV sugárzás elleni védõanyagot tartalmazó barnítókrémek.
(111) 197.317
(210) M 08 03048
(732) Chen Youhui, Budapest (HU)
(546)
(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2009.04.29.
(220) 2008.09.30.

197.320
(151) 2009.04.29.
M 08 03241
(220) 2008.10.15.
UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) AXE TWIST
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, krémek és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozógélek,
borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és zuhanyzáshoz használandó készítmények; hajoldatok; fogkrémek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvízek; dezodorok, izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények.
(111) 197.321
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03230
(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)

Ruha, cipõ.

197.318
(151) 2009.04.29.
M 08 02882
(220) 2008.09.15.
Magyar Könyvklub Zrt., Budapest (HU)
dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.322
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 02887
(220) 2008.09.15.
(732) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,
Gyõr (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.319
(151) 2009.04.29.
M 08 02597
(220) 2008.08.13.
Gyermelyi Tojás Kft., Gyermely (HU)
dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(511) 29

Tojások.

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakkiállítás szervezése).
(111) 197.323
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 01102
(220) 2008.03.28.
(732) INTERGÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 22 Toll.
25 Sportruházat.
29 Hústermékek, tartósított hústermékek, konzervek.
30 Cukrászati termékek.
31 Élõ állat, élõ liba.
32 Üditõital.
35 Hús-, baromfihús-, élelmiszer-nagykereskedelmi és iparcikk- és ruházatitermék-nagykereskedelmi tevékenység szervezése, bonyolítása; burgonya-, zöldség-gyümölcs és vegyescikkfelvásárlás.
39 Szállítási tevékenység.
40 Szikvízgyártás, tollfeldolgozás.
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(111) 197.324
(151) 2009.04.29.
(210) M 08 03054
(220) 2008.09.30.
(732) Bio-Protector Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Mezõszentgyörgy (HU)
(541) KONI
(511) 1
Kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.327
(151) 2009.04.29.
M 08 03239
(220) 2008.10.15.
Judith Leiber IP LLC, Ohio 43217 (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) JUDITH LEIBER
(511) 3
Illatszerek, nevezetesen, parfümök, kölnik és kölnivizek.
9
Szemüvegek, napszemüvegek és szemüveg- és napszemüvegtokok.
18 Kézitáskák, levéltárcák és bõr pénztárcák.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.333
(151) 2009.05.04.
M 08 00844
(220) 2008.03.11.
Frosta Sp. zo.o., Bydgoszcz (PL)
Sárközi Imre, Esztergom

197.328
(151) 2009.04.29.
M 08 02291
(220) 2008.07.14.
Autodoktor Fehér & F. Bt., Budapest (HU)
dr. Fazekas Éva ügyvéd, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 29 Halhús, hal (nem élõ), hal (tartósított), halból készített ételek, halfilé, halhús emberi fogyasztásra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.334
(151) 2009.05.04.
M 08 02267
(220) 2008.07.11.
Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
dr. Petró László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítás; gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok (újra)futózása, gumiabroncsok vulkanizálása (javítás), javítási tárgyú információk, jármûjavítás,
jármûjavító mûhelyek, jármûvek karbantartása, jármûfényezés,
jármûmosás, jármûvek rozsda elleni kezelése, jármûvek tisztítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Mûszaki szakértõi tevékenység; gépjármûvek mûszaki vizsgálata.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.332
(151) 2009.05.04.
M 08 00843
(220) 2008.03.11.
Frosta Sp. zo.o., Bydgoszcz (PL)
Sárközi Imre, Esztergom

(511) 29 Hal (nem élõ), hal (tartósított), halból készített ételek, halfilé, halhús emberi fogyasztásra.

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.335
(151) 2009.05.04.
M 08 02726
(220) 2008.08.28.
Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi, PTE Rektori Hivatal,
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Pécs

(546)
(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Oktatás.

197.336
(151) 2009.05.04.
M 08 03208
(220) 2008.10.14.
István György, Szigetszentmiklós (HU)
dr. Kovács Bence, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.337
(151) 2009.05.04.
M 06 01958
(220) 2006.06.01.
Mediaoutlet Kft., Budapest (HU)
dr. Dezamics Edit, Dr. Dezamics Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.339
(151) 2009.05.04.
M 08 02284
(220) 2008.07.11.
Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) BANDERA
(511) 5
Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (paraziticidek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
(111) 197.340
(151) 2009.05.04.
(210) M 08 02439
(220) 2008.07.28.
(732) Sonarmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Sonarmed
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.341
M 08 02441
Nagy Erika, Ecser (HU)

(151) 2009.05.04.
(220) 2008.07.28.

36

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházat.

(151) 2009.05.05.
(220) 2008.04.08.

CASTLE GARDEN
43

(541) LANBICAMID
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111)
(210)
(732)
(740)

197.347
(151) 2009.05.05.
M 08 00363
(220) 2008.02.05.
Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

197.348
M 08 01195
M 2003 Kft., Budaörs (HU)

Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

197.351
(151) 2009.05.07.
M 08 03041
(220) 2008.09.29.
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

197.352
(151) 2009.05.07.
M 08 03043
(220) 2008.09.29.
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) FOBIVEN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(541) SPORTTÁRSAK, ÜNNEPELJÜNK
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládéitalok és az ilyen
italok elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények,
kekszek, tésztafélék és cukrászsütemények, fõleg cukros és csokoládés cukrászsütemények, omlós tészták, gabonapelyhekbõl
készített termékek, ehetõ jegek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

Ingatlan-közvetítés.

(111) 197.342
(151) 2009.05.04.
(210) M 08 03036
(220) 2008.09.29.
(732) Klász Krisztián, Budapest (HU)
(546)
(511) 25

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)

ARIADNE INGATLAN

197.350
(151) 2009.05.07.
M 08 00542
(220) 2008.02.20.
Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

197.353
(151) 2009.05.07.
M 08 03045
(220) 2008.09.29.
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) GERPRAZOL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
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197.354
(151) 2009.05.07.
M 08 03044
(220) 2008.09.29.
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(541) LANBIVOL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 197.355
(210) M 08 01700
(732) H & U Kft., Budapest (HU)
(546)

mítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmûszerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; különösen: bútorok speciális kikészítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyomortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõmérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mesterséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyászati használatra, masszírozókészülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, permetezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, radiológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás készülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati használatra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensugarak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyászati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.

(151) 2009.05.07.
(220) 2008.05.20.

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.360
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02815
(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, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagyfrekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biztonsági 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 készülékek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos felügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félvezetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisülési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapacitásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, membránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberendezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcillográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyorsítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugárzásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, szá-

(111)
(210)
(732)
(740)

197.361
(151) 2009.05.07.
M 08 02677
(220) 2008.08.21.
Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ESO.TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 197.362
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02361
(220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
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(111) 197.366
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 01406
(220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KLIMIN Szója
(511) 5
Szója alapanyagú gyógyszerészeti készítmények, szója
alapanyagú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(546)

(511) 33

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Magyarországról származó száraz fehér tájbor.

(111) 197.363
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02364
(220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(111)
(210)
(732)
(740)

Magyarországról származó félédes vörös tájbor.

(111) 197.364
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02512
(220) 2008.08.05.
(732) Songmedia Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.365
(151) 2009.05.07.
M 08 03218
(220) 2008.10.14.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(511) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

197.367
(151) 2009.05.07.
M 08 02208
(220) 2008.07.04.
Dél-100 Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Audiomania
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
197.368
(151) 2009.05.07.
M 08 02676
(220) 2008.08.21.
Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ESO TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 197.369
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02358
(220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

M545
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.370
(151) 2009.05.07.
M 08 03217
(220) 2008.10.14.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(511) 30

(111) 197.382
(151) 2009.05.08.
(210) M 07 00604
(220) 2007.02.21.
(732) Vig Zoltán, Andornaktálya (HU);
Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 197.371
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02359
(220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Magyarországról származó félédes fehér tájbor.

197.384
(151) 2009.05.08.
M 08 03253
(220) 2008.10.16.
Ed. Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(111) 197.372
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02812
(220) 2008.09.05.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 32 Szénsavas italok elõállításához pasztillák vagy por alakú
italkoncentrátumok, amelybõl víz hozzáadásával alkoholmentes
ital állítható elõ.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.373
(151) 2009.05.07.
(210) M 08 02360
(220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(546)

(511) 33

Magyarországról származó száraz rosé tájbor.

197.385
(151) 2009.05.08.
M 08 03390
(220) 2008.11.03.
RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 197.386
(151) 2009.05.08.
(210) M 08 03070
(220) 2008.10.01.
(732) Agro Tv-ATV Elsõ Magyar Magántelevíziós Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ATV.hu
(511) 9
Adat-, kép- és hanghordozók; mûsoros kazetták, lemezek,
memóriák és egyéb mágneses, elektronikus hordozók, tárak;
szoftvertermékek; adatok, kép és hang rögzítésére, továbbítására,
tárolására és lejátszására szolgáló mágneses, elektronikus és
egyéb mûszaki eszközök.
16 Könyvek, folyóiratok, reklámanyagok, egyéb nyomdaipari
termékek.
35 Reklámozás, hirdetések.
38 Távközlés, mûsorszórás; információ, üzenet, kép és hang továbbítása számítógépes hálózat, mûholdas rendszer útján.
41 Szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, nevelés, sport; televíziós mûsorok és egyéb produkciók készítése, összeállítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.400
M 08 02729
Balázs Péter, Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2009.05.11.
(220) 2008.08.28.

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek, pirotechnikai termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.401
(151) 2009.05.11.
M 08 02578
(220) 2008.08.12.
Multicard Mûanyagkártya-Gyártó Kft., Budapest (HU)
dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

197.397
(151) 2009.05.11.
M 08 03040
(220) 2008.09.29.
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) LANTIAPIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.398
(151) 2009.05.11.
M 08 02867
(220) 2008.09.12.
Generativ Tanácsadó Iroda Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Õry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 197.399
(151) 2009.05.11.
(210) M 08 02731
(220) 2008.08.28.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PIKNIK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

197.403
(151) 2009.05.13.
M 08 01474
(220) 2008.04.25.
Csermely György, Nagymaros (HU)
dr. Nagy Anna, Diósjenõ

JESZENSZKY
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
197.404
(151) 2009.05.13.
M 08 03541
(220) 2008.11.14.
VILLBAU Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ENIGMA RECEIVER
9

Riasztóberendezések, ezek részegységei.

(111) 197.405
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 03556
(220) 2008.11.14.
(732) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Norwalk,
Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ADRENALINE PURE
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

M547

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 6. szám II. kötet, 2009.06.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 197.406
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 03557
(220) 2008.11.14.
(732) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Norwalk,
Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ADRENALINE RUSH
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.407
(151) 2009.05.13.
M 08 03269
(220) 2008.10.17.
Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny
Távközlés.

197.408
(151) 2009.05.13.
M 08 03281
(220) 2008.10.17.
Felikon Ingatlankezelõ és -hasznosító Kft., Budapest (HU)
dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EFFENTORA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen orvosi receptre
elkészített fájdalomcsillapító készítmények.

(111)
(210)
(732)
(740)

197.409
(151) 2009.05.13.
M 08 03414
(220) 2008.11.04.
AUDI AG, D-85045 Ingolstadt (DE)
Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,
Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

197.414
(151) 2009.05.13.
M 08 03261
(220) 2008.10.17.
Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

VODKA

197.415
(151) 2009.05.13.
M 08 02929
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Max Your Edge
(511) 9
Játékgépek és szoftver.
37 Játékgépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
41 Oktatás/nevelés, valamint szórakoztatás és kulturális tevékenység, játékgépek és szoftverek területén.
(111) 197.416
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 03284
(220) 2008.10.17.
(732) Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest (HU)
(546)

197.410
(151) 2009.05.13.
M 08 02903
(220) 2008.09.17.
Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

FORMUM
5
Cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; emésztést elõsegítõ szerek gyógyászati használatra; erõsítõszerek (gyógyszerek); gyógycukor; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;
gyógyteák; pasztillák gyógyszerészeti használatra; rágógumi
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
30 Cukorkaáruk; jeges tea; rágógumi, nem gyógyászati használatra; teaalapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas italok;
zöldséglevek (italok).

(111) 197.411
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 02927
(220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)

197.413
(151) 2009.05.13.
M 08 03260
(220) 2008.10.17.
Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) FEKETE BIVALY
(511) 33 Vodka.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) Audi A1
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészeik, melyek nem tartoznak más
osztályba.
28 Autómodellek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.412
(151) 2009.05.13.
M 08 03077
(220) 2008.10.01.
CEPHALON FRANCE, Maisons Alfort (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ROYAL LE CARTIER
(511) 33 Franciaországból származó alkoholtartalmú italok (a sörök
kivételével).

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

Invitel - Ha több kell
38

(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Lucky Lemmings
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
42 Interneten és más telekommunikációs (telefonos) rendszereken történõ egészségügyi tartalom- és információszolgáltatás,
interaktív szolgáltatások, orvosi, higiéniai és életvezetési tanácsadás; egészségügyi szakmai-szakirodalmi közhasznú információs
szolgáltatás, adatbázis-építés és -szolgáltatás, internetes egészségügyi lakossági tájékoztatás; hostingszolgáltatások weboldalakhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások.
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(111) 197.417
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 03282
(220) 2008.10.17.
(732) CI-2005 Investment Ingatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.422
(151) 2009.05.13.
M 08 03299
(220) 2008.10.18.
Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 5

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.418
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 03093
(220) 2008.10.03.
(732) Travel Time Bt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

197.423
(151) 2009.05.13.
M 08 03298
(220) 2008.10.18.
Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

LEMAZOL
5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

197.424
(151) 2009.05.13.
M 08 02906
(220) 2008.09.17.
Merck KGaA, 64293 Darmstadt (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) TRI-BIONTA BENEFUS
(511) 5
Diétás és táplálkozási kiegészítõk.
(511) 39
(111)
(210)
(732)
(740)

Utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

197.419
(151) 2009.05.13.
M 08 02922
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Hot Hot Super Jackpot
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

197.420
(151) 2009.05.13.
M 08 02770
(220) 2008.09.03.
Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
Katona Zsuzsanna, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 197.421
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 02762
(220) 2008.09.02.
(732) Ördögszekér Alapítvány, Pásztó (HU)
(546)

(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társastánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai táborok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szervezése és rendezése; fesztiválok szervezése; show-mûsorok; élõ
elõadások bemutatása; viseletek (nõi, férfi, gyermek népi viseletek).

197.425
(151) 2009.05.13.
M 08 02772
(220) 2008.09.03.
Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

ÓCEÁN
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
197.426
(151) 2009.05.13.
M 08 02644
(220) 2008.08.18.
DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest

(541) T-Home. Együtt. Veled. Tévé,internet,telefon.
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez, számológépek, adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek; rögzített és rögzítetlen adathordozók (ami a 9. áruosztályba tartozik); számítógépprogramok (rögzített); elektronikusan rögzített adatok (letölthetõ); elektronikus
közlemények (letölthetõ).
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ eszközök és alkatrészeik, úgymint óraszíjak, óratokok; tûk (ékszer),
identifikációs kulcstartó (ékszer).
16 Nyomtatott anyagok; fényképek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák;
sporttáskák.
25 Ruházati cikkek, övek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; gyermekjátékok; játék babák; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
karácsonyfadíszek.
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32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, izotóniás italok, energiaitalok, alkoholmentes üdítõitalok; szörpök és más készítmények
italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számítógép-adatbázisban összegyûjtött adatok és információk nyomtatása, rendszerezése, szerkesztése, gazdasági
elemzés; kiskereskedelmi szolgáltatások (az interneten és más
távközlési hálózatokon keresztül is) a 9. és a 16. osztályok termékeire vonatkozóan; piacosítás; hirdetés formájában történõ szponzorálás; digitális hálózatokon keresztül végzett marketingtevékenység; vagyoni alap menedzsmentje, hirdetési és marketingkoncepció kidolgozása; manöken/modell szolgáltatások reklám
vagy kereskedelmi célból; hirdetési és promóciós szerzõdések elhelyezése mások számára; üzleti ügyekben marketing- és ajánlatkérési tevékenység; hirdetés; sales promóciók; televíziós hirdetések; online hirdetés és sales promóció számítógépes adatbázisból
vagy az interneten keresztül; hirdetések kombinációja internetes
weboldalak formájában; adatbázisok összeállítása hirdetés és sales promóciók internetes publikálásra; internetes hirdetés, webes
tárfelület biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozására; konzultáció, kiskereskedelmi információk és kapcsolatok elhelyezése globális számítógép-hálózatokon számítógép-adatbázisokkal
és létesített online kapcsolatokon vagy interneten keresztül.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, pénzügyi szponzoráció.
37 Építkezés; üzembe helyezés; javítási és karbantartási szolgáltatások számítógépekkel és távközlési eszközökkel kapcsolatban.
38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezésekkel kapcsolatos információadás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver-, szoftver- és adatbázis-tervezés és -fejlesztés; szoftverkarbantartás; szakmai tanácsadás;
elektronikus adattárolási szolgáltatások; adatfeldolgozó felszerelésekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; weboldal-tervezési
szolgáltatások; webes tárterület biztosítása áruk és szolgáltatások
hirdetésére.
45 Szellemi tulajdonjogok licencügyleteinek kezelése.
(111) 197.427
(210) M 08 02636
(732) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(554)

(151) 2009.05.13.
(220) 2008.08.18.

(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

197.429
(151) 2009.05.13.
M 08 02928
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Life of Luxury
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(111) 197.430
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 01994
(220) 2008.06.16.
(732) TRANZPRESS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.428
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 02629
(220) 2008.08.15.
(732) Grandivin Kft., Budapest (HU)

Távközlés.

197.432
(151) 2009.05.13.
M 08 02936
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Gold Fish
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
197.433
(151) 2009.05.13.
M 08 03089
(220) 2008.09.30.
Újpesti Torna Egylet , Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária, Budapest

(511) 41

Pezsgõk.

Sajtófigyelés.

197.431
(151) 2009.05.13.
M 08 03268
(220) 2008.10.17.
Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(511) 38

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111)
(210)
(732)
(740)

Sporttevékenységek.

197.434
(151) 2009.05.13.
M 08 02933
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Hot Hot Penny
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
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(111)
(210)
(732)
(740)

197.435
(151) 2009.05.13.
M 08 02937
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 197.438
(151) 2009.05.13.
(210) M 08 02189
(220) 2008.07.02.
(732) Szabó Krisztián, Sárvár (HU);
Takács Viktor, Sárvár (HU)
(546)

(541) Bluebird
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

197.436
(151) 2009.05.13.
M 08 03297
(220) 2008.10.18.
Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

RABEMAN
5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

197.437
(151) 2009.05.13.
M 08 02766
(220) 2008.09.02.
Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).

A rovat 127 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 196.604–196.608,
196.751, 196.753, 196.834–196.836, 196.838–196.842, 197.035,
197.036, 197.082, 197.284–197.293, 197.296, 197.298–197.302,
197.310–197.314, 197.316–197.324, 197.327, 197.328, 197.332–
197.337, 197.339–197.342, 197.347, 197.348, 197.350–197.355,
197.360–197.373, 197.382, 197.384–197.386, 197.397–197.401,
197.403–197.438
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