
(111) 179.352 (151) 2004.08.31.
(210) M 02 05708 (220) 2002.12.11.
(732) Lattice Intellectual Property Limited, London (GB)
(300) 2307669 2002.08.09. GB
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ArrowBore
(511) 37 Furatok készítése valamint csõvezetékek, kábelek és vezeté-

kek felszerelése; irányított fúrás illetve furatok készítése, vala-
mint csõvezetékek, kábelek és vezetékek felszerelése; vízszintes
irányított fúrás, illetve furatok készítése, valamint csõvezetékek,
kábelek és vezetékek felszerelése.

41 Átlyukasztó- és fúróberendezésekkel kapcsolatos oktatás és
képzés; furatok készítésével valamint csõvezetékek, kábelek és
vezetékek felszerelésével kapcsolatos oktatás és képzés.

42 Átlyukasztó- és fúróberendezésekkel kapcsolatos konzultá-
ció és tanácsadás; furatok készítésével valamint csõvezetékek, ká-
belek és vezetékek felszerelésével kapcsolatos konzultáció és
tanácsadás.

(111) 195.891 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00854 (220) 2008.03.11.
(732) M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Díszfüggöny, díszpárna, párna.

24 Textil mobiltartó, textil MP3-tok, textiltáskák, textil divat-
táskák.

(111) 196.184 (151) 2008.12.03.
(210) M 07 01894 (220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ANNYI JÓ ZENE VAN
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek, valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

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

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 196.185 (151) 2008.12.03.
(210) M 07 02719 (220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 196.186 (151) 2008.12.03.
(210) M 07 02726 (220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

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

(541) VIP Híradó
(511) 38 Távközlés; különösen televízió-mûsorok.

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

(111) 196.187 (151) 2008.12.03.
(210) M 07 02834 (220) 2007.08.14.
(732) Sugó-Reklám Kft., Baja (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely forgalmazása, reklámozás.

(111) 196.188 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 00777 (220) 2008.03.06.
(732) Mirabilia Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 14 Apró dísztárgyak: asztal szélére helyezhetõ, díszes, mobil-
táska-tartók; bizsuk (ékszerek).
18 Bõröndök, kézitáskák.

(111) 196.189 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01038 (220) 2008.03.25.
(732) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(541) RÉZANGYAL PÁLINKA
(511) 33 Pálinka.
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(111) 196.190 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01039 (220) 2008.03.25.
(732) Papcsik és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sebestyén Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 196.191 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01423 (220) 2008.04.24.
(732) SZÛCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) SÁRKÁNY-MIX
(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) 196.192 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01438 (220) 2007.02.26.
(732) Innovative Brands, LLC, Phoenix, Arizona (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek;
dezodorok és izzadásgátló szerek.

(111) 196.193 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01920 (220) 2008.06.09.
(732) Egri Diána, Kerepes (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás.

(111) 196.194 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01923 (220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(541) RAMSYS
(511) 41 A gyártástól a bontásig, újrahasznosításig („életciklus”), a

jármûvekkel és a hozzájuk tartozó bármilyen (elektronikus, papír)
okmányokkal kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, oktatása, távoktatása.

(111) 196.195 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 02078 (220) 2008.06.24.
(732) Karaba Ágnes, Békéscsaba (HU);

Niedermayer Zsolt, Gyula (HU)

(546)

(511) 5 Balzsamkészítmény gyógyászati használatra; sporthúzódá-
sok, izomláz kezelésére, külsõleg.

(111) 196.274 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01514 (220) 2008.04.29.
(732) Heim Pál, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit, Debrecen

(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.

(111) 196.275 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01520 (220) 2008.04.29.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 196.276 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01522 (220) 2008.04.29.
(732) D & B Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 196.277 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01696 (220) 2008.05.19.
(732) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(111) 196.278 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01697 (220) 2008.05.19.
(732) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 196.279 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01861 (220) 2008.06.02.
(732) Exclusive Best Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.280 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01860 (220) 2008.06.02.
(732) Exclusive Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.281 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01852 (220) 2008.06.03.
(732) Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)
(740) dr. Török Zsolt ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 196.282 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01854 (220) 2008.06.03.
(732) DOMET Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Ecsetek.
21 Fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarító-
eszközök.

(111) 196.283 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01855 (220) 2008.06.03.
(732) Print 2000 Nyomda 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.
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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 196.284 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01468 (220) 2008.04.24.
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) kik Ruhavásárlás okosan
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek,

amennyiben a 16. osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek: 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 (amennyiben a 16. osztályba tartoznak).
18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, azaz táskák és
egyéb, meghatározott termékekhez nem kapcsolódó tárolóeszkö-
zök, valamint kis, bõrbõl készült termékek, különösen pénztár-
cák, levéltárcák, kulcstartók; utazótáskák és bõröndök; esernyõk,
napernyõk és sétapálcák.
24 Textíliák és textiláruk, különösen szövetek, függönyök, sö-
tétítõk, háztartási textiláruk, ágy- és asztalnemûk: ágy- és asztal-
terítõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, linóleum; gumiból, mûanyagból és
textilbõl készült padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, kará-
csonyfadíszek.
35 Textilek, kozmetikumok, játékok, írószerek, háztartási cik-
kek és más, napi használati cikkek kiskereskedelmével kapcsola-
tos szolgáltatások, különféle termékek bemutatása harmadik fe-
leknek (a szállításukat kivéve) abból a célból, hogy ezeket a ter-
mékeket a fogyasztók megvizsgálhassák, illetve megvásárolhas-
sák.
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(111) 196.285 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 00698 (220) 2008.03.03.
(732) B&F Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) EUSILICONE
(511) 17 Csatlakozócsövek jármûvek alkatrészeihez; rugalmas csö-

vek nem fémbõl; csõcsatlakozások; csõtömítések; csõkarman-
tyúk.

(111) 196.286 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01815 (220) 2008.05.27.
(732) INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznú

Társaság, Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, fénymásolás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektroni-
kus könyvek és folyóiratok online kiadása.

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; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalak-
hoz.

(111) 196.287 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02012 (220) 2008.06.18.
(732) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)

(541) Golden Wood
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 196.288 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02013 (220) 2008.06.18.
(732) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 196.289 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02014 (220) 2008.06.18.
(732) Béres Vagyonkezelõ és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.290 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02016 (220) 2008.06.18.
(732) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló ko-
hósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitce-
mentek és kompozit-portlandcementek.

(111) 196.291 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02017 (220) 2008.06.18.
(732) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló ko-
hósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitce-
mentek és kompozit-portlandcementek.

(111) 196.292 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02018 (220) 2008.06.18.
(732) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló ko-
hósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitce-
mentek és kompozit-portlandcementek.

(111) 196.293 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02193 (220) 2008.07.03.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

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

Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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

(111) 196.294 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02200 (220) 2008.07.03.
(732) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari gázok.

4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok; porleszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanya-
gok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.

35 Gáztermékek és azok tárolására alkamas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szá-
rítóberendezések, valamint 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; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófi-
gyelés; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televí-
ziós reklámozás; árubemutatás; árverés; üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás; 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) 196.295 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02344 (220) 2008.07.18.
(732) Hazai Termék- Hazai Munkahely Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

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

(111) 196.296 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 02355 (220) 2008.07.18.
(732) Adamed Sp. z.o.o., Czosnow (PL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NERUMICOL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 196.297 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 02430 (220) 2008.07.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 196.299 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 02429 (220) 2008.07.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 196.300 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01942 (220) 2008.06.10.
(732) Cine Fest Egyesület, Miskolc (HU)

(546)

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

(111) 196.301 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01939 (220) 2008.06.09.
(732) SM-LIAN Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 196.302 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01938 (220) 2008.06.10.
(732) Forrás Kiadó Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 16 Könyvek, kiadványok, tankönyvek, szakkönyvek, digitális
tananyagok.

(111) 196.303 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01933 (220) 2008.06.10.
(732) Flagrans Kft., Budapest (HU)
(740) Kroóné dr. Tóth Annamária ügyvéd, 224.sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek
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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk,
klisék.
25 Ruházati cikkek.

(111) 196.304 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01758 (220) 2008.05.26.
(732) NEC Corporation, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEC NETWORK ENGINEERING EUROPE
(511) 9 Elektromos és elektronikus eszközök és készülékek; elekt-

romos és elektronikus eszközök és készülékek adatok vételére, to-
vábbítására, tárolására, átjátszására, betáplálására és kiadására;
digitális központi hivatali kapcsoló rendszerek, digitális személyi
cserélõk (digitális PBX), csomagkapcsoló rendszerek, szálopti-
kás továbbítórendszerek, digitális továbbítórendszerek, multiple-
xerek, vízalatti kábel rendszerek, CATV (kábeltelevízió) rendsze-
rek, telekonferencia rendszerek, mobil távközlési rendszerek,
mikrohullámú távközlési rendszerek, szatelit távközlési rendsze-
rek (a szateliten és a földön telepített távközlési berendezések), lé-
zer távközlési berendezés, televízió- és rádióberendezések, video-
és stúdióberendezések, távközlési berendezések, mikrotávközlési
berendezések és szatelit távközlési berendezések; vezetékek, an-
tennák, adók, vevõk, modemek, modulátorok, demodulátorok,
multiplexerek, monitorkijelzõk, videokamerák, telefonok és adat-
cserélõk, relék, routerek (útválasztók), erõsítõk, hangszórók, tele-
fonok, faxgépek, rádiók, számozók, rádiótelefonok és mobiltele-
fonok, mobil és hordozható rádiókészülékek, számozók, faxbe-
rendezések, személyhívó rendszerek, vezeték nélküli telefonké-
szülékek, nagyszámítógépek, kis üzleti számítógépek, személyi
számítógépek, szuper számítógépek, munkaállomások, számító-
gépszoftverek, számítógép-perifériák és terminálok, szövegszer-
kesztõ programok, számítógép-kimeneti nyomtatók, merevle-
mez-meghajtók (HDD), CD-ROM-meghajtók, optikai lemezle-
játszók, CAD/CAM és CAE rendszerek, telemetriás és távvezérlõ
rendszerek, távvezérlõ hálózati vezérlõrendszerek, oktatási célú
elektronikus készülékek, félvezetõ-készítõ készülékek és váku-
umkészülékek, mérõ- és tesztelõrendszerek, memóriák, mikro-
számítógépek, kapumátrixok, integrált áramkörök (ICk), töltés-
kapcsolt eszközök, tranzisztorok, gallium-arzenid térvezérlésû
tranzisztorok, diódák, optikai félvezetõ készülékek, hibrid IC-k,
tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, elektronikus
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; digitális videolemezek és optikai lemezek, mûsoros au-
diovizuális és digitális videolemezek és optikai lemezek; adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek.
37 Elektromos és elektronikus készülékek és berendezések épí-
tése, javítása, karbantartása, szerelése és telepítése; számítógép-
hardverek építése, javítása, karbantartása, szerelése és telepítése;
számítógépes szoftverprogramok és honlapok javítási szolgálta-
tásai; építési szolgáltatások.
41 Bármiféle oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftverekkel, számítógépes progra-
mozással, honlapokkal és számítógépes hálózatrendszerekkel
kapcsolatos osztályok, szemináriumok, konferenciák és mûhe-
lyek szervezése és irányítása; a számítógép alkalmazásának és
mûködésének gyakorlása; információk biztosítása másoknak a
kultúrával, oktatással, mûvészettel, zenével, sporttal, szórakozás-
sal és szabadidõ eltöltésével kapcsolatosan; információk biztosí-
tása a helyi és globális számítógépes információs hálózattal kap-
csolatosan.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; számítógépes
programozás; számítógépes szolgáltatások; a számítógépes prog-
ramozással és számítógépes hardverrel kapcsolatos mûszaki szol-
gáltatások és mûszaki tanácsadás; számítógépes hardver, számí-
tógépes szoftver, website (honlap) és számítógépes hálózati rend-
szerek bemutatása; a számítógépes hardver és szoftver alkalmazá-
sa a felhasználói igényeknek megfelelõen; a számítógépes rend-
szerek és hálózatok koordinálása; számítógépes hardverekkel és
szoftverekkel kapcsolatos információk biztosítása; a számítógé-
pes hálózattal, a számítógépes szoftver mûködésével, a rendszer-
elemzéssel és számítógépes hálózat koordinálásával, telepítésé-
vel, valamint a számítógép biztonságával és a számítógépes háló-
zati rendszer tervezésével, mûködtetésével és optimalizálásával
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; a számítógépes szoftve-
rek és website-ok karbantartása és aktualizálása; számítógépes
hálózati rendszer elemzése; számítógép-biztonsági szolgáltatá-
sok; az elektronikus berendezések és eszközök mûszaki felügye-
lete és karbantartása, beleértve az elektronikus számítógépeket is;
elektromos és elektronikus eszközök, készülékek és berendezések
kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes
hardverek és szoftverek hibáinak elhárítása telefonon, e-mailen
keresztül, személyesen, valamint helyi és globális számítógépes
hálózati információk rendelkezésre bocsátása; számítógépes
programok biztosítása a helyi és globális számítógépes informáci-
ós hálózaton keresztül.

(111) 196.305 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01755 (220) 2008.05.26.
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállí-
tó gépjármûvek (furgonok).

(111) 196.306 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01606 (220) 2008.05.08.
(732) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(541) Nagy Hajtás Nemzeti Kulturális és Gazdasági
Fesztivál

(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szabdi-
dõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; élõ elõadások bemuta-
tása; gyakorlati képzés (szemléltetés); elõadómûvészek szolgál-
tatásai.
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(111) 196.307 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01605 (220) 2008.05.08.
(732) V-A-T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 196.308 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01597 (220) 2008.06.02.
(732) Leviczki Péter, Nyíregyháza-Sóstóhegy (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek, valutaügy-
letek.

(111) 196.310 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 00819 (220) 2008.03.10.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Vodkák.

(111) 196.311 (151) 2008.12.16.
(210) M 07 02005 (220) 2007.05.29.
(732) Sutter Home Winery, Inc. (California állam törvényei

szerint bejegyzett cég), St. Helena, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MÉNAGE Á TROIS
(511) 33 Bor.

(111) 196.312 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 00809 (220) 2008.03.10.
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 196.381 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 02116 (220) 2008.06.26.
(732) Tímár és Társa Kft., Pécs (HU)

(546)

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

(111) 196.382 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01943 (220) 2008.06.11.
(732) HUN K3 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács L. László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 196.383 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01625 (220) 2008.05.09.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(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, gyomirtó szerek.

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

(111) 196.384 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01630 (220) 2008.05.09.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Összefogással az Életért
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, higiénikus termékek gyógysze-

részeti használatra, diétás termékek gyógyszerészeti használatra,
oltóanyagok.

35 Vállalati és üzleti fejlesztési szolgáltatások a gyógyszeré-
szet területén; üzleti marketingtanácsadás nevezetesen tervezõ és
megvalósító stratégiák az egészséggondozástól és üzletektõl
kezdve a nyomtatott reklámanyagok elosztásán keresztül a prog-
ramszervezések és értékesítési ösztönzõ tanácsadásig.

38 Orvosi tárgyú információs kommunikáció, minden mód-
szerre vonatkozóan, beleértve az internetet is.

41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen információs szolgálta-
tás az egészségügyben, egészséges életmódra nevelés és egész-
séggel kapcsolatos témák orvosoknak, ápolóknak és betegeknek.
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42 Orvosi kutatómunka szolgáltatás; biológiai, gyógyszerésze-
ti és orvosi kutatás; orvosi és gyógyszerészeti információkat szol-
gáltató internetes oldalak.
44 Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti
és egészségügyi konzultációk.

(111) 196.385 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01617 (220) 2008.05.09.
(732) Klinkó György, Budapest (HU);

Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 196.386 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 02277 (220) 2008.07.11.
(732) Bécsi Királyi Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 196.387 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01948 (220) 2008.06.09.
(732) Aqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

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

(111) 196.388 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01425 (220) 2008.04.24.
(732) SUMMA-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-

csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 196.389 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01763 (220) 2008.05.27.
(732) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása.

(111) 196.390 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01769 (220) 2008.05.27.
(732) Pápai Hús Zrt. F. a., Pápa (HU)

(541) PLATÁN
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskonzervek,

kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füs-
tölt-fõtt, lángolt érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húské-
szítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termé-
keik.

(111) 196.391 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01624 (220) 2008.05.09.
(732) The Regional Environmental Center for Central

and Eastern Europe, Szentendre (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Kiadványok, könyvek, címjegyzékek, kézikönyvek, folyó-
iratok, atlaszok, térképek, naptárak, poszterek, prospektusok, szó-
rólapok, brosúrák, üdvözlõlapok, tollak, ceruzák, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével).
35 Környezetvédelemmel kapcsolatos piackutatás és piaci ta-
nulmányok készítése, környezetvédelmi irányítási rendszerekkel
kapcsolatos üzleti és üzletviteli konzultáció és tanácsadás.
41 Konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, gyakorlatok
és tanfolyamok szervezése és vezetése; környezet- és természet-
védelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos általános ismeretterjesztés;
könyvek és folyóiratok kiadása; videofilmek és CD-ROM-ok ké-
szítése; környezet- és természetvédelmi tárgyú kiállítások szerve-
zése; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos informáci-
ók és adatok nyújtása és terjesztése.
42 Ösztöndíjak nyújtása környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos tanulmányok és gyakorlatok folytatására; környezet-
és természetvédelemmel kapcsolatos programok és projektek le-
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bonyolítása és támogatása; környezetvédelemmel kapcsolatos
kutatások; a környezetvédelmi döntésekben való társadalmi rész-
vétel elõsegítése; a kormányzat, a tudományos és nem-kormány-
zati szervek, valamint az üzleti élet szereplõi környezetvédelmi
együtmûködésének elõsegítése; környezet- és természetvédelem-
mel kapcsolatos tanácsadás; környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos számítógépes adatbázisok fenntartása.

(111) 196.392 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01764 (220) 2008.05.27.
(732) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése.

(111) 196.393 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 02115 (220) 2008.06.26.
(732) Doktor-Alarm Biztonságtechnikai és Informatikai Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.394 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 02121 (220) 2008.06.26.
(732) Chen Ming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.395 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 00587 (220) 2008.02.25.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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.

(111) 196.396 (151) 2008.12.22.
(210) M 06 00885 (220) 2006.03.14.
(732) ACCOR a French société anonyme, Evry (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TICKET CULTURE
(511) 9 Elektronikus kiadványok; mágnes-, optikai, memóriakártya

és elektronikus mikroprocesszor kapcsolattal (rádiós, infravörös
vagy hasonló frekvenciájú) vagy anélkül, amely egyszer haszná-
latos vagy feltölthetõ, valamint elõfizetéses vagy bérmentesített
módon használható, amely egy vagy több elektronikus pénztárcát
tartalmaz, és amely minden típusú alkalmazásban használható,
különösen fizikai hozzáférés-vezérlésre, adatfeldolgozó rendsze-
rekhez történõ hozzáférés-vezérlésre, hûségkártya-ellenõrzésre.

16 Nyomtatott anyagok, nyomtatványok, fényképek, tollak,
papíripari cikkek, matricák (papíráru), prospektusok, brosúrák,
jegyek, kuponok papírból vagy kartonból.

36 Bóonok, jegyek, kuponok, szelvények, elõre kifizetett kár-
tyák vagy mozgó árfolyamú hitelkártyák vagy egyéb más fizetési
eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, fõként adatfeldolgo-
zó hálózattal, engedélyezve a szórakoztatás és szórakozás nyújtá-
sának kifizetését, beleértve a show-mûsorokat, mozit és kiállítá-
sokat, vagy bármely más terméket, illetve szolgáltatást, utazási
csekkek kibocsátása.

41 Szórakoztatással és show-mûsorokkal kapcsolatos informá-
ciók, fõként show-mûsorok, mozi, koncert, múzeumok; helyfog-
lalások show-mûsorokra, koncertre, mozira, kiállításokra; szóra-
kozási lehetõségek nyújtása, szórakoztatás, vidámparkok és szó-
rakoztató parkok, fesztivál-házigazdák.

(111) 196.397 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01759 (220) 2008.05.27.
(732) KISTÉR-TÉSZ Kistelek és Térsége Termelõi és Értékesítõ

Szövetkezet, Kistelek (HU)
(740) dr. Szónoky Gabriella egyéni ügyvéd, Szeged
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(546)

(511) 16 Címkék, nem szövetbõl; címerpajzsok (pecsétek papírból);
grafikai nyomatok; matricák, lehúzóképek; mûanyagfóliák cso-
magolásra; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból);
öntapadó címkék (papíripari).

29 Fagyasztott gyümölcsök; gyümölcskonzervek; gyümöl-
csök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssalá-
ták; gyümölcsszeletkék (apró); paradicsomlé fõzéshez; paradi-
csompüré; szárított zöldségek; zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósí-
tott; zöldségkonzervek; zöldségsaláták.

31 Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); bors, paprika (nö-
vény); borsó, friss; burgonya, friss; citrom; déligyümölcsök; gom-
ba, friss; gyökérzöldségek (táplálék); gyümölcsök, friss; hagy-
mák, friss zöldség; kókuszdió; magvak (vetõmagvak); narancs;
palánták; póréhagyma; saláta (fejes); szõlõ, friss; tök; uborka;
zöldségek, friss.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);
paradicsomlevek (italok).

(111) 196.398 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 02122 (220) 2008.06.26.
(732) Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COSMOPOLITAN
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(111) 196.399 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01772 (220) 2008.05.27.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

Ohio 45202 (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(546)

(511) 3 Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,
hajbalzsamok, tisztítókészítmények a bõr, fejbõr és haj tisztításá-
ra, ápolására és szépségápolásra, személyes használatra dezodo-
rok és izzadásgátló szerek.

(111) 196.400 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 01623 (220) 2008.05.09.
(732) Eppel László, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek; ingatlanberuházásokkal kapcsolatos
pénzügyi ügyletek, ingatlanlízing; ingatlanügynökségek szolgál-
tatásai, ingatlanok értékesítése, közvetítése, értékbecslése, hirde-
tése; ingatlankezelés, társasházi ingatlanok közös képviselete.
37 Építkezések, ingatlanok építése/építtetése, épületekkel kap-
csolatos szakipari szolgáltatások, épületek karbantartása.

(111) 196.401 (151) 2008.12.22.
(210) M 08 00588 (220) 2008.02.25.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.
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.

(111) 196.402 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02257 (220) 2008.07.10.
(732) AERA MHC Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 196.404 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01936 (220) 2008.06.10.
(732) Velence Termál Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh István, Vitári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.

(111) 196.405 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02105 (220) 2008.06.25.
(732) dr. Dávid Gyula, Budapest (HU)

(541) DÁVID TÁRSAS ÜGYVÉDI IRODA
(511) 45 Jogi szolgáltatás.

(111) 196.406 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02107 (220) 2008.06.25.
(732) Kováts Gyula, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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) 196.407 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02420 (220) 2008.07.25.
(732) Trezor ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Judit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 196.408 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02423 (220) 2008.07.25.
(732) Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(111) 196.409 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02428 (220) 2008.07.25.
(732) Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt.,

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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.436 (151) 2009.01.05.
(210) M 07 03044 (220) 2007.09.10.
(732) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

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

lok.

M118

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám I. kötet, 2009.02.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 196.437 (151) 2009.01.05.
(210) M 07 04259 (220) 2007.12.21.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 60569 2007.09.02. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; minden
itt felsorolt árucikk fertõtlenítõszeres és fertõtlenítõszer-mentes.
5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 196.438 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02316 (220) 2008.07.16.
(732) SL1 Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)

(541) Sasad Liget - A megtartott ígéret
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 196.439 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01680 (220) 2008.05.15.
(732) SARAR GIYIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfiruházati cikkek, nevezetesen nadrág, zakó, felöltõ, ka-
bát, öltöny, hosszú ujjú kötött mellény, mellény, póló, melegítõ,
rövidnadrág, pulóver, farmernadrág.

(111) 196.440 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01817 (220) 2008.05.30.
(732) NATURLAB HUNGARY KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT., Deszk (HU)

(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).

(111) 196.441 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01992 (220) 2008.06.16.
(732) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) capriccio
(511) 11 Kávéfõzõ gép.

(111) 196.442 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01825 (220) 2008.05.30.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális

Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 196.443 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01489 (220) 2008.04.26.
(732) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 196.444 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01985 (220) 2008.06.16.
(732) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán ügyvéd, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 196.445 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 00676 (220) 2008.02.29.
(732) SEB S.A., Ecully (FR)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos konyhai berendezések és gépek élelmiszer dara-
bolására, reszelésére, darálására, õrlésére, préselésére, vágásra,
keverésre, emulzifikációra, verésre vagy hámozásra, különösen
forgó habverõk, mixerek, keverõgépek, citrusprések, gyümölcs-
centrifugák, kézi darálók, húsdarálók, háztartási robotgépek,
elektromos szeletelõk, elektromos kések, elektromos kávédará-
lók, elektromos konzervnyitók, lekvárok és gyümölcszselék elõ-
állítására szolgáló berendezések.
9 Online, letölthetõ kiadványok fõzõreceptek, táplálkozás és
asztaldekoráció témakörben.
11 Elektromos fõzõ-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, hûtõberendezések,
elektromos berendezések italkészítésre, különösen sütõk, mikro-
hullámú sütõk, kenyérpirítók, olajsütõk (fritõzök), ételpárolók,
tésztafõzõk, rizsfõzõk, rostok, grillsütõk, elektromos fõzõlapok
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(indukciós fõzõlapok, sugárzó fõzõlapok és halogén fõzõlapok),
sütõnyársak, berendezések élelmiszer sütésére kövön, elektromo-
san mûködtetett fõzõedények fajanszból; elektromos szószadago-
ló, lekvárok és gyümölcszselék elkészítésére szolgáló berendezé-
sek; elektromos berendezések forrázatok készítéséhez, különösen
elektromos kávéfõzõk, elektromos teafõzõk; elektromos vízforra-
lók; elektromos joghurtkészítõk.
16 Szakácskönyvek, könyvek táplálkozás és asztaldekoráció
témakörben.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, különösen autoklávok, gyorsfõzõ fazekak, nyeles serpenyõk,
fõzõedények kültéri használatra (Dutch oven), woksütõk, serpe-
nyõk, serpenyõk zsiradékmentes vagy csökkentett zsiradék-
mennyiséget használó sütéshez (sauté pan).
41 Könyvkiadás; nem letölthetõ dokumentumok online elekt-
ronikus kiadása.

(111) 196.446 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02184 (220) 2008.07.02.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TON IN TON
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; különösen homlokzatfestékek,

lábazatfestékek és kerítésfestékek.
19 Nem fém építõanyagok, különösen vakolatok, színezett va-
kolatok.

(111) 196.447 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02181 (220) 2008.07.02.
(732) Palatin Kft., Tatabánya (HU)

(541) PALATIN
(511) 29 Tõkehús, baromfi, hal, vadhús; húskészítmények; étkezési

zsírok és olajok, tojás, tej és tejtermékek; tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; kompótok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök, zöldségek, vetõmagok; élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 196.448 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 01997 (220) 2008.06.17.
(732) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvéd Iroda, Budapest

(541) rtlbulvár
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 196.449 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 01433 (220) 2008.04.24.
(732) Presser Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevé-
kenységek.

(111) 196.450 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 01996 (220) 2008.06.17.
(732) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvéd Iroda, Budapest

(541) rtlhírek
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 196.451 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02002 (220) 2008.06.17.
(732) Fusionext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 196.452 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02173 (220) 2008.07.02.
(732) Manor Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Makray Gábor, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.453 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02007 (220) 2008.06.17.
(732) Guangzhou Porainar Garments Co., Ltd., Guangzhou City,

Guangdong Province, P.R. (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat; nadrágok; ruhafélék; szoknyák; egyenruhák; mun-
karuhák, kabátok; babakelengye (ruházat); sapkák (fejfedõ); ha-
risnyafélék; lábbelik.

(111) 196.454 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 01998 (220) 2008.06.17.
(732) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvéd Iroda, Budapest

(541) rtlhíradó
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 196.455 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 02187 (220) 2008.07.02.
(732) TETOL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 196.456 (151) 2009.01.06.
(210) M 08 01683 (220) 2008.05.16.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 196.457 (151) 2009.01.06.
(210) M 07 02789 (220) 2007.08.07.
(732) Hetek.Hu Kft., Budapest (HU)
(740) Szobota István, 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM (kom-
pakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktle-
mezek (audio-video); magnetofonszalagok; mozifilmek (expe-
nált); videojáték-kazetták, videokazetták; videoszalagok.
16 Papír, papíráru, papírcikk és ezen anyagokból készült ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; karton és kartoncikkek, valamint

ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, újságok és folyóiratok, könyvek, albumok, könyv-
kötészeti cikkek, fényképek, nyomdabetûk, klisék, nyomdai és
nyomdaipari termékek, kiadványok, képeslapok, kézikönyvek;
könyvecskék, évkönyvek, daloskönyvek, könyvkötészeti anya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba); kártyák, földrajzi térképek;
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek; könyv-
jelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak le-
téphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek);
nyomtatványok; oktatási eszközök; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; poszterek; újságok; üdvözlõlapok/kártyák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik; futballcipõk;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; für-
dõsapkák; melegítõk, szvetterek; síbakancsok, sícipõk; sportci-
põk, sportlábbelik; sporttrikók; tornacipõk; tornaruházat.
35 Reklámozás és ügyletei; kereskedelmi ügyletek, kereske-
delmi adminisztráció, irodai munkák, hirdetés, propaganda- és
reklámtevékenység, hirdetések levélben megrendelve; hirdetési
hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi infor-
mációs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvélemény-kutatás, piackutatás; rádiós reklámozás; reklám-
anyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;
reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügy-
nökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés;
szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás; újság-elõfizetések in-
tézése (mások számára), üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési konzultáció, üz-
letvezetési tanácsadó szolgáltatások, munkaerõ-közvetítés, sze-
mélyzeti tanácsadás; toborzás, kiválasztás.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; infor-
mációszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsor-
szórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógép-terminálok közötti összeköttetések; televíziós mû-
sorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és ké-
pek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése,
távoktatási programok közvetítése, összeköttetések, közlések (ér-
tesítések, híradás), rádiómûsor-utánközlés.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés,
lap- és könyvterjesztés.
41 Rádiómûsor-szerkesztés, újságok, hetilapok, folyóiratok,
évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zenemûkiadás, film-
gyártás, nevelés, szórakoztatás, szakmai képzés, sport- és kulturá-
lis tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;
oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoz-
tatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok le-
bonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üze-
meltetése; sportversenyek rendezése; szerencsejátékok; szóra-
koztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés;
tornatanítás, riporteri szolgáltatások.
42 Szerzõi jogok kezelése, számítógépes programozás, tudo-
mányos és ipari kutatás.

A rovat 101 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.352, 195.891,
196.184–196.195, 196.274–196.297, 196.299–196.308, 196.310–
196.312, 196.381–196.402, 196.404–196.409, 196.436–196.457
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