
(111) 195.501 (151) 2008.09.25

(210) M 07 01324 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) NESAGIN
(511) 5 Vizeletinkontinencia kezelésére szolgáló gyógyszerkészít-

mények.

(111) 195.876 (151) 2008.10.30

(210) M 05 03974 (220) 2005.12.14.
(732) BATA BRANDS S.á r.l., Luxembourg, succursale de

Lausanne, Lausanne (CH)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARIE-CLAIRE
(511) 25 Cipõk.

(111) 196.487 (151) 2009.01.26.

(210) M 08 01023 (220) 2008.03.21.
(732) Hunyad-Gálos Bt., Dunaharaszti (HU)

(541) PANNONIUM
(511) 29 Hús, hal, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, különösen ví-

ziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott
termékek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pá-
colt-füstölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei; zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek, hús- és halkészítmények,
kolbászfélék; kész- és gyorsételek; zselék, lekvárok; gyümölcs-
és zöldségkonzervek; szószok, desszertek; tojások; szójababból
kivont étkezési fehérjék, étkezési olajok és zsírok, diók és dióva-
jak; savanyúságok, fûszernövények, zöldségdarabokból vagy
zöldségsûrítménybõl álló kenhetõ ételek.

30 Kávé, kávésûrítmények, kávékivonatok, cikória, kávékeve-
rékek, mint kávépótlók, tea, teakivonatok, kakaó, fõleg kakaót
tartalmazó készítmények; csokoládé, csokoládékészítmények,
cukor és cukorkaáruk, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz, liszt, rizs ga-
bonafélék és tészták, lisztbõl vagy rizsbõl vagy más gabonából
készült termékek, tésztafélék, kenyér és péksütemények; pizzák,
tészta és tésztajellegû készítmények; méz, készítmények, melyek
egészben vagy részben cukrot tartalmaznak, méz-, szörp- és me-
laszszirup-pótlók; ketchup és szószok; mustárporok, készételek;
desszertek, krémek, pudingok, só, paprika, mustár, ecet, indiai fû-
szer, fûszerek és ételízesítõk; húspástétomok, majonéz, háztartási
húspuhítók; természetes és mesterséges édesítõk.

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

(111) 196.857 (151) 2009.02.25.

(210) M 07 01647 (220) 2007.05.02.
(732) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(111) 196.947 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02103 (220) 2008.06.25.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Európai Közösség országaiból vásárolt szõlõbõl Magyaror-
szágon elõállított bor.

(111) 196.948 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02433 (220) 2008.07.25.
(732) The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti területen alkalmazott vegyi termékek; mestersé-
ges és szintetikus gyanták, mûgyanták, nyers állapotban (por, fo-
lyadék vagy pép alakban); trágyák (természetes és mûtrágyák);
vegyi tûzoltó szerek; edzõ és hegesztõ vegyi termékek; élelmisze-
rek konzerválásához használatos vegyi termékek; cserzõanyagok;
ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; természetes gyanták; fémlapok
és porok festészeti és dekorációs célokra.

(111) 196.949 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02561 (220) 2008.08.11.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(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) 196.950 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02565 (220) 2008.08.11.
(732) Pharmamax Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.951 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02573 (220) 2008.08.11.
(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) 196.952 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02574 (220) 2008.08.11.
(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-
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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) 196.953 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02707 (220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Majonéz.

(111) 196.954 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02104 (220) 2008.06.25.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Európai Közösség országaiból vásárolt szõlõbõl Magyaror-
szágon elõállított bor.

(111) 196.955 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02262 (220) 2008.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) VOXATOR
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 196.956 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02261 (220) 2008.07.10.
(732) OMV Hungária Ásványolaj Kft., Budapest (HU)
(740) Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, dr. Ujjady Zsolt

ügyvéd, Budapest

(541) Még jó, hogy van VIVA!
(511) 1 Hûtõanyagok jármûmotorokhoz; folyadékok; olajok levá-

lasztására szolgáló termékek; olajtisztító szerek; olajdiszpergáló
szerek; fagyálló anyagok; vegyi adalékanyagok motorüzemanya-
gokhoz (égést elõsegítõ termékek); ipari vegyi termékek; bután-
és propángázok ipari célú felhasználásra.
3 Mosószerek; fehérítõszerek; tisztítószerek; polírozókészít-
mények; zsírtalanító szerek nem gyártás során való használatra;
csiszolószerek; szappanok; samponok; illatszerek; olajok illatsze-
rekhez; kozmetikai szerek; hajszeszek; hajspray; fogkrémek; ci-
põkrémek; szõrtelenítõszerek; dezodorok személyes használatra;
bõrfehérítõ krémek; vatta kozmetikai használatra; színezékek pi-
perehasználatra; mûkörmök; mûszempillák; szájvizek nem gyó-
gyászati használatra; borotválkozókészítmények; folttisztító sze-
rek; napvédõ krémek (készítmények a bõr lebarnulására); szélvé-
dõ tisztítására szolgáló eszközök.
4 Ipari olaj; ipari zsír; kenõanyagok; tüzelõanyag (alkoholala-
pú); gyertyák (világítás); ligroin (petróleuméter).
5 Fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra; kötszerek (or-
vosi) sebkötözésre; ragtapasz orvosi célokra; kötés; pólya kötö-
zésre; kötszer, mullpolya; sebkötõ géz; rovarirtó szerek; inszekti-
cidek; orvosi vény nélkül kapható gyógyszerek (humán); légfris-
sítõ készítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmé-
nyek; bébiételek.
9 Töltõkészülékek elektromos elemekhez; elektromos akku-
mulátorok jármûvekhez; savsûrûségmérõk; savsûrûségmérõk ak-
kumulátorokhoz; akkumulátorrácsok; denziméterek; védõruhák
balesetek, sugárzás és tûz ellen; védõkesztyûk; mágneses sze-
mélyazonosító kártyák; elektromos, optikai és mágneses adathor-
dozók; optikai és mágneses adatrögzítésre alkalmas kártyák, mint
vásárlói kártyák; smartkártyák; automata elárusítóberendezések
és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; mágnes-
kártyák; videoszalagok; mágneslemezek, különösen beléptetõ-
azonosító kártyák; optikai lemezek; napszemüvegek; digitális
filmek; adatrögzítõ készülékek; jármûvek üzemképtelenségére
figyelmeztetõ háromszögek; tûzoltókészülékek.
11 Égõk; lámpák; elektromos zseblámpák.
12 Gumiabroncsok; gumitömlõk; szelepek jármûabroncsok-
hoz; fékbetétek; visszapillantó tükrök; ablaktörlõk; üléshuzatok
jármûvekhez; kerekek; kerékagysüvegek; közúti jármûvek fenti
alkatrészei.
16 Nyomdaipari termékek, különösen atlaszok; térképek;
könyvek; folyóiratok; kártyák; naptárak; noteszok; naplók; maga-
zinok; revük (idõszaki lapok); újságok; levelezõlapok; üdvözlõla-
pok/kártyák; poszterek; plakátok; falragaszok papírból vagy kar-
tonból; csomagoló tasakok, zsákok; írómappák; fényképek; ké-
pek; tolltartók; ceruzahegyezõk; zsebkendõ; törlésre szolgáló ter-
mékek, papírtörülközõ; radírgumik; golyóstoll; ceruzák.
18 Útitáskák; kézitáskák; ernyõk, esernyõk.
21 Toaletteszközök, különösen kefék; fésûk; mosdószivacsok;
fogkefék; rovarcsapdák; tálcák háztartási használatra, nem ne-
mesfémbõl.
22 Vontatókötelek; kötelek; zsinegek, spárgák.
24 Tisztító- és portörlõ kendõk.
25 Ruházat, ruhanemûk; cipõk; fejfedõk (kalapáruk).
27 Szõnyegek; lábtörlõk.
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28 Játékkártyák; játékok; játékszerek; játék autók (kicsinyített
modellek).

29 Hús, hal, -baromfi- és vadhús; húskivonatok; kandírozott,
tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék;
lekvárok, dzsemek; kompótok; gyümölcskocsonya (zselé); tojá-
sok, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; dió (feldolgo-
zott); húskonzervek; halkonzervek; zöldségkonzervek; kagylók
ehetõ (nem élõ); levesek; burgonyaszirom; sült burgonya, chips.

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; szószok (ízesítõszerek, fûszeres már-
tások); salátaöntetek; fûszerek; jég; majonéz; pástétomok; bonbo-
nok (cukorkák); rágógumi, nem gyógyászati használatra; csoko-
ládé; szendvicsek; fûszerek, fûszernövények.

31 Friss gyümölcsök és zöldségek, friss gomba; élõ növények
és virágok; vetõmagok; virághagymák; táplálékok állatoknak;
termékek állati alomhoz; karácsonyfák; szárított virágok díszítés-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, pl. (gabona),
magvak; amennyiben ezek nem tartoznak más osztályba.

32 Sörök; ásványvizek (italok) és szénsavas italok; egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök ita-
lokhoz és limonádékhoz; készítmények italok elõállításához;
mustok.

33 Borok; almaborok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételé-
vel).

34 Dohány; dohányzási cikkek; szivarok; gyufák, hamutartók
dohányosoknak (nem nemesfémbõl); öngyújtók dohányosoknak;
cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl.

35 Iratmásolás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üz-
letvezetési konzultáció; kereskedelmi ügyletek.

36 Fizetési kártyák, akciós kártyák, elõzetes fizetést és utóla-
gos elszámolást biztosító kártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek.

37 Jármûjavítás; jármûvek karbantartása; jármûmosás; autó-
mosás; jármûvek tisztítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûfényezés; jármûvek kené-
se; gumiabroncsok újrafutózása és vulkanizálása (javítás); fûtõ-
berendezések felszerelése és javítása; ruhanemûk tisztítása; bõr
ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); jármûvek szervizelé-
se töltõállomásokon.

38 Távirdai szolgáltatások; telefonszolgáltatások; távközlés;
elektronikus levelezés, e-mail; távközlési kapcsolat létesítése szá-
mítógépes világhálóval; faxok továbbítása.

39 Jármûvek mentése (vontatás); parkolási szolgáltatások;
szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áru-
szállítás; üzemanyag, ásványolaj, kõolaj, gáz, kenõanyag szállítá-
sa és tárolása.

43 Vendéglátás elsõsorban kávéházakban; kantinokban; bü-
fékben; étkezdékben; éttermekben és pihenõhelyeken.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(111) 196.957 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02259 (220) 2008.07.10.
(732) Bethlen Agrár Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) Haszon Lapkiadó, Dávid Alexandra, Budapest

(541) HASZON AGRÁR MAGAZIN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

38 Távközlés; alapvetõen rádió- vagy televíziómûsorok sugár-
zását biztosító szolgáltatások.

(111) 196.958 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02708 (220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Mustár.

(111) 196.959 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02709 (220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ketchup, fûszeres mártások, ízesítõszerek.

(111) 196.960 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02714 (220) 2008.08.27.
(732) Briston Kft., Budapest (HU)

(541) RENA CLEAN
(511) 3 Bõrkonzerváló szerek (kenõcsök), cipészviasz, cipõgyanta,

cipõviaszok, fényesítõszerek bútorokhoz, folttisztító szerek, kré-
mek bõrhöz, krémek cipészeknek, mosószerek nem gyártáshoz és
nem gyógyászati használatra, polírozóviasz, mosószerek, fehérí-
tõszerek, csiszolótermékek, tisztítószerek, vegytisztító készítmé-
nyek.

(111) 196.961 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02716 (220) 2008.08.27.
(732) Co & Co Communications Kft., Budapest (HU)
(740) Gilányi Nóra, Sajólád

(541) DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ=FEJLESZTÉSBE
INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések.
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; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, ipari formater-
vezés.

(111) 196.962 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02719 (220) 2008.09.22.
(732) Kentech Kft., Budapest (HU)

(541) HeFATherm
(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(111) 196.963 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02721 (220) 2008.08.27.
(732) Jamba! GmbH, 10178 Berlin (DE)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések, hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással 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.
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) 196.964 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 02858 (220) 2008.09.11.
(732) Teletál Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgál-
tatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(111) 196.965 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03022 (220) 2008.09.26.
(732) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Pharma-Trio

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, tapaszok, kötszeranyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás, állat-
gyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgálta-
tások emberek és állatok részére.

(111) 196.966 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03028 (220) 2008.09.26.
(732) BOCHEMIE a.s., Bohumín (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SZAVO
(511) 1 Vegyi termékek ipari, mezõgazdasági és tudományos hasz-

nálatra.
3 Mosásra szolgáló készítmények, fehérítõkészítmények,
tisztító- és mosószerek.
5 Baktérium-, vírus- és penészölõ fertõtlenítõszerek.

(111) 196.967 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03029 (220) 2008.09.26.
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,

Wisconsin WI (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Eldobható nedves törlõkendõk és impregnált törlõkendõk
személyi higiéniai célokra.
16 Nedvszívó papír törlõkendõk, úgymint arctörlõ kendõk, vé-
cépapír, papírtörülközõ és papírszalvéta.

(111) 196.976 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 01436 (220) 2008.04.21.
(732) Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) Nagy Viktória, Budapest

(541) 7 sins
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.977 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02240 (220) 2008.07.09.
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) YOGINO
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 196.978 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02551 (220) 2004.12.10.
(732) Lucy Activewear, Inc., Portland, Oregon (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LUCY
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(511) 18 Nagyméretû, hengeres vászontáskák; övtáskák; hátizsákok;
nagyméretû kézitáskák; és univerzális sporttáskák.
25 Ruházati cikkek, nevezetesen felsõk, ujjatlan felsõk, pólók,
rövidnadrágok, alsónadrágok, dzsekik, mellények, bodyk, neve-
zetesen akrobatatrikók, kezeslábasok, egyrészes alsó-felsõk, ha-
risnyák és kamáslik/sztreccsnadrágok, tréningruhák, szoknyák,
nõi ruhák, fürdõruhák, fedõ strandöltözetek, melltartók, alsóruhá-
zat, kalapok, kesztyûk, csuklópántok és fejpántok.

(111) 196.979 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02689 (220) 2008.08.26.
(732) IMMOBILIA Real Estate Development Ingatlanfejlesztõ

és Beruházó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, RUTTKAI & MARCZEL & RUTTKAI

ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(541) MAINSTREET
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(111) 196.980 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02695 (220) 2008.08.26.
(732) Partner’s 2000 Kft. , Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György ügyvéd, Németh-Szalay-Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.981 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02703 (220) 2008.08.26.
(732) Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

használatra.

(111) 196.982 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02850 (220) 2008.09.10.
(732) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FAUST BORKERESKEDÉS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.983 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02994 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.984 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02995 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) MR1
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.985 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02996 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) MR2
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.986 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02997 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) MR3
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 196.987 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02998 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió 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.

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.988 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03005 (220) 2008.09.25.
(732) Comgrid Kft., Budapest (HU)

(541) COMGRID
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek.

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

9 Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.989 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03006 (220) 2008.09.25.
(732) Cominnex Zrt., Budapest (HU)

(541) COMINNEX
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek.

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

9 Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.

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) 196.990 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03007 (220) 2008.09.25.
(732) Comergen Zrt., Budapest (HU)

(541) COMERGEN
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek.

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

9 Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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) 196.991 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03014 (220) 2008.09.25.
(732) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong

Kong (CN)
(300) 08/3 592 046 2008.07.31. FR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ
szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek, kártékony állatok és nö-
vények irtására szolgáló készítmények.

(111) 196.992 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03018 (220) 2008.09.25.
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ORAL-B 3D WHITE
(511) 21 Fogkefék, elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-

ges anyagok; a 21. osztályba tartozó, nem elektromos eszközök és
anyagok tisztítási célokra; 21. áruosztályba tartozó részek és tar-
tozékok a fent említett termékekhez; kefék; a 21. áruosztályba tar-
tozó tartók és adagolók, a 21. áruosztályba tartozó száj- és fogápo-
ló termékek.

(111) 196.993 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03167 (220) 2008.10.10.
(732) Perfect Fond Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai krémek, kozmeti-
kai szerek, sminkeltávolító termékek.

(111) 196.994 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 01908 (220) 2008.06.09.
(732) IMKI-FOOD Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Biharnagybajom (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.

(111) 196.995 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02081 (220) 2008.06.24.
(732) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs
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(546)

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

(111) 196.996 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02546 (220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 196.997 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02547 (220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 196.998 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02548 (220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 196.999 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02549 (220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 197.000 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02550 (220) 2008.08.08.
(732) Fibrotermica Hungary Kft., Nyírád (HU)
(740) dr. Benda Ferenc Lajos, Benda Ferenc Ügyvédi Iroda,

Keszthely

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek; hangszigetelõ anyagok; hõszigetelõ anyagok; kõgyapot
(szigetelõanyag); salakgyapot (szigetelõanyag); szigetelõanya-
gok; szigetelõk; szigetelõlemez.

(111) 197.001 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02688 (220) 2008.08.26.
(732) Szikrai Borászati Kft., Nyárlõrinc (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 197.002 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02699 (220) 2008.08.26.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kek-
szek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzésé-
hez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.

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

(111) 197.003 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02700 (220) 2008.08.26.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kek-
szek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzésé-
hez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.

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

(111) 197.005 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03001 (220) 2008.09.25.
(732) PENNY MARKET Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(546)

(511) 30 Tea, teakeverékek.

(111) 197.006 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03015 (220) 2008.09.25.
(732) Gács Zoltán, Érd (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.007 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03020 (220) 2008.09.25.
(732) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 9 Számíógépszoftverek, számítógépek.

35 Kereskedelmi ügyletek, ügyviteli tanácsadás.

36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, hitelkártya-szol-
gáltatások és -kibocsátás.

37 Számítógép és irodagépek javítása.

41 Oktatási szolgáltatások.

42 Adatfeldolgozás; adatbanki tevékenység; hardver- és szoft-
verkészítés és szaktanácsadás; számítógépek kölcsönzése, szám-
viteli és adószakértõi szolgáltatások.

(111) 197.008 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03021 (220) 2008.09.25.
(732) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftverek, mágneskártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzletszervezési tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, kafetéria jellegû
hitelkártya-szolgáltatások és kártyakibocsátás.
42 Számítógépes hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 197.023 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02452 (220) 2008.07.29.
(732) Vánky Szabolcs, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba.

(111) 197.024 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02445 (220) 2008.07.29.
(732) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mindenre van energiánk.
(511) 1 Ipari gázok.

4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanya-
gok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas 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; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statiszti-
kai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszol-
gáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).
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(111) 197.025 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 02289 (220) 2008.07.14.
(732) IQGames Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 28 Logikai játékok.

(111) 197.026 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 01275 (220) 2008.04.14.
(732) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Kaposvár (HU)

(541) Kaposvár, a Virágok Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 197.027 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 02455 (220) 2008.07.29.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLACKBERRY STORM
(511) 6 Kulcstartó láncok/függõk; nem elektromos kábelek/vezeté-

kek közönséges fémbõl; fém tömegcikkek; közönséges fémbõl
készült egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más áruosz-
tályokba.
9 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsé-
ge alapján: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ,
fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jel-
zõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, másolás-
ra/adatrögzítésre szolgáló lemezek, számológépek, adatfeldolgo-
zó berendezések és számítógépek; számítógépprogramok/szoft-
ver; hordozható/kézi elektronikus egységek adatok és/vagy hang-
jelek vezeték nélküli átvitelére; tartozékok adatok és/vagy hang-
jelek vezeték nélküli átvitelére szolgáló hordozható/kézi elektro-
nikus egységekhez, nevezetesen elemek/akkumulátorok,
elem/akkumulátor ajtók/fedelek, autós készletek, töltõk és töltõ-
hüvelyek, fejbeszélõ/fejhallgató eszközök, adapterek, készülék-
tartók/konzolok, készüléktartó eszközök, számítógépkábelek, to-
kok/táskák, védõtokok és tasakok; kommunikációs számítógép-
programok/szoftveradatok, naptár/jegyzék, tartalom és egy vagy
több hordozható/kézi elektronikus egység közötti üzenetkezelés
és számítógépen tárolt vagy számítógéphez kapcsolódó adatok
szinkronizálására, átvitelére és megosztására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek, írószer/papíráru/irodaszerek, ra-
gasztók.
18 Bõr és bõrutánzatok, továbbá ezen anyagokból készült ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; esernyõk, nap-
ernyõk.
20 Képkeretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfa-
vesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagy-
lóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pót-
anyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
21 Csuprok/bögrék.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozási szolgáltatások; üzleti információk nyújtása és
marketingszolgáltatások.

37 Javítás és szerelési szolgáltatások.

38 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsé-
ge alapján: Távközlés; az internethez való hozzáférés/kapcsolat
biztosítása; elektronikus adatbázisokhoz történõ hozzáférés/kap-
csolat biztosítása, GPS navigációs szolgáltatásokhoz történõ hoz-
záférés/kapcsolat biztosítása; e-mail szolgáltatások; vezeték nél-
küli adat/üzenet kezelési szolgáltatások, különösen olyan szolgál-
tatások, amelyek a felhasználó számára lehetõvé teszik üzenetek
küldését és/vagy fogadását vezeték nélküli adathálózaton keresz-
tül; egyutas vagy kétutas vezeték nélküli „„paging„„ (lapozás/be-
tördelés) szolgáltatások; hangkommunikációs szolgáltatások át-
vitele és fogadása; távközlési konzultáció, nevezetesen informá-
ció nyújtása harmadik személyek részére adatokhoz, ezen belül
céges és háztartási/személyes adatokhoz való egyutas vagy két-
utas vezeték nélküli csatlakozási lehetõségek és/vagy hangkom-
munikáció fejlesztésében és integrálásában történõ segítség/tá-
mogatás céljából.

39 GPS navigációs szolgáltatások nyújtása; utazással és szállí-
tással kapcsolatos információk nyújtása.

41 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsé-
ge alapján: Nevelés; oktatás/képzés; szórakoztatás; sport- és kul-
turális tevékenységek; mindezekkel kapcsolatos információ nyúj-
tása; nevelési és oktatási/képzési szolgáltatások, nevezetesen tan-
folyamok, szemináriumok és konferenciák, harmadik személyek
számára történõ információ nyújtására, vezeték nélküli összekap-
csolhatósági eszközök/készülékek és ezekhez kapcsolódó veze-
ték nélküli összekapcsolhatóság, és számítógépi kommunikációs
szoftver használatában, fejlesztésében és támogatásában történõ
segítség céljából.

42 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsé-
ge alapján: Tudományos és technológiai/mûszaki szolgáltatások
és kutatás és ezekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ipari
analízis és kutatási szolgáltatások; számítógépi hardver és szoft-
ver tervezése és fejlesztése; számítógéphardverrel és szoftverrel,
távközléssel és GPS-szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció és
mûszaki/technikai támogatás/háttérszolgáltatások; mûszaki/tech-
nikai támogatás/ háttérszolgáltatások, nevezetesen vezeték nélkü-
li összekapcsolhatósági eszközök/készülékek és ezekkel kapcso-
latos számítógépi szoftver és hardver problémák diagnózisára/hi-
bameghatározására és megoldására szolgáló számítógépi szoftver
és diagnosztizálást/hibakeresést támogató programok frissítése és
karbantartása.

45 Számítógépprogramok/szoftver felhasználás engedélyezé-
se (licencia).

(111) 197.028 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03165 (220) 2008.10.09.
(732) FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) ONLY BLUE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.029 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03166 (220) 2008.10.09.
(732) FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) P.O.P. SEVEN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.037 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02797 (220) 2008.09.04.
(732) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr., ügyvéd, Zsámbék
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(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; haj-
mosó szerek; fogkrémek.

(111) 197.038 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02663 (220) 2008.08.19.
(732) Daymed Medical Center Befektetõ és Szolgáltató Zártkörû

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DAYMED
(511) 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,

fizi(k)oterápia, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák,
kórházi szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgál-
tatások, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebé-
szet, pszichológusok szolgáltatásai, szanatóriumok.

(111) 197.039 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02503 (220) 2008.08.04.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) BAU2B
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.040 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02954 (220) 2008.09.19.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és
kávéalapú, tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, cso-
koládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy
és fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok,
instant kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herba-
tea, teakivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek;
kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivo-
natok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készí-
téséhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez, fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, me-
lyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények, fõze-
tek, nem gyógyászati célra.

(111) 197.041 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02951 (220) 2008.09.19.
(732) László Béla, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák, higiéniai és egyéb termékek árusítása
automatákból és egyéb módon.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, higiéniai termé-
kek csomagolása, raktározása, szállítása.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére, preventív higiéniai szolgáltatás.

(111) 197.042 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02800 (220) 2008.09.04.
(732) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr., ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; fogkrémek.

(111) 197.043 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 00688 (220) 2008.03.03.
(732) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.
41 Oktatás, oktatási vizsgáztatás.
42 Pályaválasztási tanácsadás.

(111) 197.044 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02489 (220) 2008.08.04.
(732) Kormos Tibor, Szeged (HU)
(740) dr. Gyõry András ügyvéd, Szeged

(546)

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

(111) 197.045 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02490 (220) 2008.08.04.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszeres mártások.
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(111) 197.046 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02496 (220) 2008.08.04.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-
tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.047 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02499 (220) 2008.08.04.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-
tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.048 (151) 2009.03.20.
(210) M 07 04052 (220) 2007.12.07.
(732) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TV6
(511) 9 Hanghordozók; optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók, mágneses adathordozók, hanglemezek, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek, ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmszett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hir-
detési hely kölcsönzése az interneten.
38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, interne-
tes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas át-
viteli távközlési-kommunikációs és mûsorszóró készülékek bér-
beadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az in-
terneten keresztül, fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és informá-
ciós szolgáltatások, távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáfér-
hetõség biztosítása.
41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások, tele-
víziós és rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása, film, rádiós és vi-
deoprodukciók, szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációk, filmstúdiók, felvevõstúdiós és filmstúdiós szolgáltatá-

sok, rádiós és televíziós programok készítése, mozik, videoszala-
gok és rádiós, televíziós programok.

42 Számítógépprogramok fejlesztése, lízingelése, adatállo-
mány-szolgáltatás, adatállomány használatához való jog kölcsön-
zése, és igénybevételi idõ bérbeadása.

(111) 197.049 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02899 (220) 2008.09.16.
(732) Szekeres Ildikó, Budapest (HU);

dr. Bárdics Imre, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.050 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 03068 (220) 2008.10.01.
(732) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 197.051 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 03067 (220) 2008.10.01.
(732) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 197.052 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02890 (220) 2008.09.16.
(732) 3B Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft., Dunakeszi (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.
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(111) 197.053 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02753 (220) 2008.09.01.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) GROMMAR
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 197.054 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02757 (220) 2008.09.01.
(732) ifj. Rákos Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

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

letek.

(111) 197.055 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02749 (220) 2008.09.01.
(732) HUNGÁRIA KONCERT Idegenforgalmi és Mûsorszervezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 197.056 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 03069 (220) 2008.10.01.
(732) Scale Research Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Mikó Katalin, Mikó Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(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) 197.057 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02151 (220) 2008.06.30.
(732) Spelta Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.

42 Interneten, és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások;
életvezetési, higiéniai, orvosi tanácsadás, chat- és fórumszolgál-
tatások biztosítása.

(111) 197.058 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02466 (220) 2008.07.30.
(732) SUN CAPITAL PARTNERS, INC., Boca Raton,

Florida (US)
(740) dr. Kovács György ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SUN CAPITAL
(511) 36 (Biztosítás; pénzügyi ügyletek): pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen magán-befektetésialapok és befektetések; kockázati
tõke finanszírozása; pénzügyi tervezés; tanácsadási és finanszíro-
zási szolgáltatások felvásárlásokkal és összeolvadásokkal kap-
csolatban; befektetési igazgatás; alapkezeléshez kapcsolódó
pénzügyi szolgáltatások; banki befektetési tevékenységek; hitel-
kivásárlásokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.

42 Megtakarításkezelési és befektetési szolgáltatások, befekte-
tési szolgáltatások, alapkezelõi szolgáltatások, tõkebefektetési
szolgáltatások.

(111) 197.059 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02898 (220) 2008.09.16.
(732) Huang Tianqing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Nõi fehérnemû.

(111) 197.060 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02752 (220) 2008.09.01.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) EMILLAN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 197.061 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02144 (220) 2008.06.30.
(732) Meriden Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marton József, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.062 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 03257 (220) 2008.10.16.
(732) Bereczky Szilvia, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 3 Higiénés csomag.
5 Higiénés egészségügyi csomag.

(111) 197.063 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 03065 (220) 2008.10.01.
(732) Szeri Attila, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna ügyvéd, Léber Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.064 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02616 (220) 2008.08.14.
(732) CLEOPATRA-COLOSSEUM FITNESZ SZOLGÁLTATÓ

Bt., Békéscsaba (HU);
Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)

(740) dr. Rajnai Csaba ügyvéd, Békéscsaba

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

tevékenységek.

(111) 197.065 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02462 (220) 2008.07.30.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., 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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acálgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- 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) 197.066 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02901 (220) 2008.09.16.
(732) V & V Crane Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Várnai Szabolcs, Budapest

(546)

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

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

(111) 197.068 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02155 (220) 2008.06.30.
(732) Sisa Balázs, Jászberény (HU)
(740) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.069 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02618 (220) 2008.08.14.
(732) Admin.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; bon-
bonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászsütemények; csokoládé;
csokoládéalapú italok; díszek süteményekhez (ehetõ); gyümöl-
csös sütemények, torták; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó tejes
ital; kakaós termékek; kekszek; karamella (cukorkák); malomipa-
ri termékek; palacsinták; piskóták; praliné; pudingok; sütemé-
nyek; süteménypor; tésztafélék; szörbet (fagylalt); édesítõszerek,
természetes; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); tejszínhabot
keményítõ termékek; süteménytészta, pép (formázható); mézes-
kalács; jégkrémpor; fagylalt, jégkrém.

(111) 197.070 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02463 (220) 2008.07.30.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., 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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acálgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- 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) 197.071 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02666 (220) 2008.08.21.
(732) Hungary Lovebird Fashionco Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágytakarók, lepedõk, ágynemûk.

(111) 197.072 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02140 (220) 2008.06.17.
(732) Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

(111) 197.073 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02030 (220) 2008.06.19.
(732) Igaz Dénes, Budapest (HU);

dr. Bernard Artúrné, Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Egészségügyi cikkek gumiból, nem vegyi fogamzásgátlók,
óvszerek, pesszáriumok és a jelen osztályba tartozó hasonló ren-
deltetésû áruk.
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(111) 197.074 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02209 (220) 2008.07.04.
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLOPIDRON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.076 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 00986 (220) 2008.03.19.
(732) Agro TV-ATV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, Danubia Szabadalmi

és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, nyomtatott sajtótermé-
kek, folyóiratok; fényképek.

41 Nevelés; szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különö-
sen televíziós mûsorok.

(111) 197.077 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02667 (220) 2008.08.21.
(732) Galea Zrt., Budapest (HU)

(541) Galea Zrt. megelégedettségi garancia
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valuta-

ügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 197.078 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02214 (220) 2008.07.04.
(732) Floretta Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)

(546)

(511) 31 Növények, virágok (élõ).

(111) 197.079 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02510 (220) 2008.08.04.
(732) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) NEXT
(511) 32 Sörök.

(111) 197.080 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02671 (220) 2008.08.21.
(732) Napfényes Éden Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.087 (151) 2009.03.26.
(210) M 01 04091 (220) 2001.07.23.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DUETTI
(511) 29 Extrudálási eljárással elõállított burgonyatermékek táplál-

kozási célokra; burgonyaszirom, burgonyarudacska; földimogyo-
ró-, mogyoró-, kesumagok, mandula paradió, szárítva, pirítva,
sózva és/vagy fûszerezve; mazsola, óriásmazsola, minden fajta
szárított gyümölcs.

30 Ropogtatni való termékek, különösen extrudálási eljárással
elõállított gabona-, rizs- és kukoricatermékek táplálkozási célok-
ra, puffasztott kukorica, kukoricapehely, sütõ- és cukrászipari
áruk; gabonakészítmények és gabonaszeletek emberi táplálkozás
céljára, müzlik.

(111) 197.088 (151) 2009.03.26.
(210) M 02 04875 (220) 2002.10.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér-, finom sütõipari termék és cukrászati termék; étke-
zési jég.

32 Alkoholmentes italok, elsõsorban étkezési jéggel.

(111) 197.089 (151) 2009.03.26.
(210) M 02 00180 (220) 2002.01.17.
(732) OCEAN-EARTH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.101 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02761 (220) 2008.09.02.
(732) Dusza András, Gyõr (HU);

Benyik Zoltán, Töltéstava (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 12 Földi jármûvek motorjai és hajtógépei.
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(111) 197.102 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02759 (220) 2008.09.02.
(732) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,

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

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpá-
lyák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelé-
sek kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodák-
ban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatá-
sok, vendéglátóipar.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére; különösen aromaterápiás szolgáltatá-
sok, törökfürdõk, fürdõ és szauna szolgáltatások; egészségügyi
berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,
masszázs, fizi(k)oterápia; fodrászszalonok, manikûrszolgáltatá-
sok, szépségszalonok.

(111) 197.103 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01129 (220) 2008.04.01.
(732) Hu Yi Ren, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.104 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03085 (220) 2008.10.02.
(732) Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás.

(111) 197.105 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01670 (220) 2008.05.15.
(732) ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)

(541) DETTO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(111) 197.106 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01669 (220) 2008.05.15.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Csillag
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sö-

rök kivételével).

(111) 197.107 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01127 (220) 2008.04.01.
(732) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen

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

(541) KÖZGÉP
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.108 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 00290 (220) 2008.01.29.
(732) Flavocereal Rákkutatási Kft., Komárom (HU)

(546)
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(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 197.109 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02760 (220) 2008.09.02.
(732) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,

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

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpá-
lyák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelé-
sek kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodák-
ban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatá-
sok, vendéglátóipar.

(111) 197.111 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02162 (220) 2008.07.01.
(732) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
(740) Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MINI - running bar and lounge
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 197.112 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03080 (220) 2008.10.02.
(732) dr. Bálint Zoltán, Nagykovácsi (HU)

(541) BENNY AND BUSSY
(511) 44 Szépségszalonok; tetoválás; fodrászszalonok; plasztikai se-

bészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; egészségügyi szolgál-
tatások.

(111) 197.113 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 00428 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Sírjaik hol domborulnak?
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 197.114 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01372 (220) 2008.04.16.
(732) Aquaworld Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Derce András, Budapest

(546)

(511) 43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállás-
adás.

(111) 197.115 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02167 (220) 2008.07.01.
(732) STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HUPIKÉK TÖRPIKÉK
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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.

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

(111) 197.116 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 00444 (220) 2008.02.13.
(732) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Forrai Zoltán ügyvéd, Budaörs

(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); részletfizetéses hitelnyújtás; tulajdonfenntartá-
sos részletvétel hitelezése.

(111) 197.117 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01132 (220) 2008.04.01.
(732) Kyokei Wellness Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; egészségmegõrzõ (wellness) termékek, gépek, búto-
rok; masszázstermékek.

44 Sebészeti, orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok és emberek részére; wellness és masszázs-
szolgáltatás.

M407

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám I. kötet, 2009.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 197.118 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 01124 (220) 2008.04.01.
(732) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OCEANIA
(511) 2 Vizes bázisú falfestékek.

(111) 197.140 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02329 (220) 2008.07.17.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Szabó Zsuzsanna, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan 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 szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetûk, klisék.

(111) 197.141 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02635 (220) 2008.08.18.
(732) Du Machst Kft., Budapest (HU)

(541) MISS VIP
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.142 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02174 (220) 2008.07.02.
(732) Amerikai Ház Kft., Budapest (HU)
(740) Makray Gábor, Budapest

(546)

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

(111) 197.143 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02337 (220) 2008.07.17.
(732) Chen Fan Fang, Budapest (HU)

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

(111) 197.144 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 03096 (220) 2008.10.03.
(732) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,

vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 197.145 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02638 (220) 2008.08.18.
(732) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 8 Csipeszek kockacukor kivételéhez, konzervnyitók, diótörõk
(nem nemesfémbõl), pizzavágók, koreai stílusú kanalak, kanalak,
szeletelõkések, konyhai kések, asztali kések, konyhai ollók, nyi-
tók dobozos élelmiszerekhez, villák; borotválkozóeszközök, bo-
rotvák; szemzõkések, kézi menetmetszõk, tõrök, kardok, fejszék,
fúrók, dörzsárak (kaliberfúrók), koronamarók, mellfurdancsok,
gyémántfúrók, vadászkések, fúrók, kézi menetfúrók, szélnyírók,
üvegvágók, ácsbárdok, szigonyok, metszõollók, faragókések,
szuronyok (bajonettek), szegecselõk (pontozók), kézi fúrók; csá-
kányok, szerszámtartó szíjak, élelmiszer-jelölõ szerszámok, nem
elektromos forrasztópákák, hajtószerkezetek, kilincsek, csavar-
kulcsok, szegecselõkalapácsok, kézi döngölõk, franciakulcsok,
vakolókanalak, gérvágó dobozok (kézi szerszám), satuk, vaskala-
pácsok, feszítõvasak, kézzel mûködtetett emelõszerkezetek, simí-
tókések, csavarhúzók, villáskulcsok, fejszék, szeghúzó kalapá-
csok, emelõk, befogópofák, menetmetszõk, bõrlyukasztó fogók,
feszítõrudak, húzókészülékek, szerelõfogók, kalapácsok; fenõkö-
vek, fenõacélok, mû Whetstone-ok (fenõkövek), borotvafenõ szí-
jak, kézzel hajtott fenõkerekek; vésõk, gyaluk, festékhúzók (zsi-
negek), kínai stílusú ács tintatartók, ács irányjelzõk, kézi reszelõk,
kézi fûrészek; nem elektromos hajvágók emberi használatra, fül-
lyukasztó eszközök, nem elektromos hajvasak, borotvapengék,
szõreltávolító csipeszek, kézi eszközök a haj becsavarására, nem
elektromos borotvák, szempillaformázók, körömvágó ollók, kö-
römcsipeszek, körömreszelõk, hajvágó ollók, hajcsipeszek becsa-
varáshoz, szakállcsipeszek; kézi ásók, homokfúvó kaparók, kézi
kapák, sarlók, kézi kaparók, kézi lapátok, fémszórók, kerti lapá-
tok, ültetõkapák; elektromos borotvák, elektromos hajcsipeszek
emberi használatra, elektromos körömcsipeszek, elektromos kö-
römreszelõk.

(111) 197.146 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02006 (220) 2008.06.17.
(732) Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Laboratóriumi tálcák, laboratóriumi olvasztótégelyek, vala-
mint egyéb laboratóriumi berendezések, készülékek és eszközök,
amelyek nem tartoznak más osztályba.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, beleértve a fogászati készülékeket és eszközöket;
mûfogak.
11 Fogászati (fogtechnikai) elektromos kemencék, fémolvasz-
tó és fémöntõ berendezések, valamint vibrátorok; továbbá fog-
technikai laboratóriumi berendezések (gépek), amelyek nem tar-
toznak más osztályba.

M408

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám I. kötet, 2009.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 197.147 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02911 (220) 2008.09.18.
(732) Kitchen Budapest KIBU Innováció Mûszaki Kutató

Fejlesztõ Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

(541) KIBU SOL
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alko-

tómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és le-
bonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.148 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02183 (220) 2008.07.02.
(732) M Vagyonkezelõ és Ingatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(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) 197.149 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02776 (220) 2008.09.03.
(732) Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés,

Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi ügyvéd, Viszmeg Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Bioflex
(511) 5 Kontaktlencse; kontaktlencse-tisztító készítmények.

(111) 197.150 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02920 (220) 2008.09.18.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.151 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02939 (220) 2008.08.20.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.152 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 01389 (220) 2008.04.17.
(732) SOPRON BANK Burgenland Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Sopron (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, gazdasági elõrejel-
zések.

36 Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-
szolgáltatások.

(111) 197.153 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02909 (220) 2008.09.18.
(732) Lin Ruiqi, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.154 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02632 (220) 2008.09.16.
(732) Lapterjesztõ és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Pásztor Tünde, Miskolc

(546)

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

(111) 197.155 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02921 (220) 2008.09.18.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.157 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 03491 (220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.158 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 03494 (220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.159 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 03493 (220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.160 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 03490 (220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.161 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 02888 (220) 2008.09.15.
(732) V45 Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÁP2
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 197.162 (151) 2009.04.02.
(210) M 07 04087 (220) 2007.12.10.
(732) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ZOOM3
(511) 9 Hanghordozók; optikai hordozók; hang- és optikai hordo-

zók, hanglemezek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; számítógépes játékok; számítógépes programok.

35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmezett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hir-
detési hely kölcsönzése az interneten.

38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, interne-
tes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas át-
vitel; távközlési kommunikációs és mûsorszóró készülékek bér-
beadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az in-
terneten keresztül; fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és informá-
ciós szolgáltatások.

41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások; tele-
víziós és rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása; film-, rádió- és vi-
deóprodukciók; szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációk; filmstúdiók; felvevõstúdiós és filmstúdiós szolgáltatá-
sok; rádiós és televíziós programok készítése; mozik; videoszala-
gok és rádiós, tv-programok, riporteri szolgáltatások; fotóriport
készítése; sorsjáték lebonyolítása.

(111) 197.163 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 00487 (220) 2008.02.18.
(732) Széles Imre Attila, Szentes (HU)
(740) dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-
tások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirde-
tések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállal-
kozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírá-
sa, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell
szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-tobor-
zás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyil-
vántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, te-
hervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üze-
net-közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
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reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatá-
sok, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, te-
lefonok kölcsönzése, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatá-
sok, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások, tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,
üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.
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, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, föld-
mérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvéle-
mények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, kozme-
tikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezet-
védelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mecha-
nikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés,
mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi te-
vékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellen-

õrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvéle-
mények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzé-
se, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), város-
tervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, ve-
gyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása má-
sok számára, építésiterv-készítés, építészet, építészeti konzultá-
ció.

(111) 197.164 (151) 2009.04.02.
(210) M 08 02513 (220) 2008.08.05.
(732) FOTON Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó

Ipari és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

(541) FOTON
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.501, 195.876,
196.487, 196.857, 196.947–196.967, 196.976–197.003, 197.005–
197.008, 197.023–197.029, 197.037–197.066, 197.068–197.074,
197.076–197.080, 197.087–197.089, 197.101–197.109, 197.111–
197.118, 197.140–197.155, 197.157–197.164

M411

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám I. kötet, 2009.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
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