
(111) 192.712 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00717 (220) 2007.03.05.
(732) Kang Kai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.833 (151) 2008.02.26.
(210) M 06 00636 (220) 2006.02.22.
(732) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nemes Ákos, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõ-
gépek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az
építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 192.838 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 02873 (220) 2007.08.17.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) CYTOROZOL
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(111) 192.839 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 02870 (220) 2007.08.17.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EGISTROZOL
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(111) 192.993 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00007 (220) 2007.01.03.
(732) Tóth-Kása Richárd, Algyõ (HU);

Bene Zoltán, Gyõr (HU)
(740) dr. Kriveczky György ügyvéd, Szeged

(541) MALAWI-PROJECT 333
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.994 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01823 (220) 2007.05.16.
(732) Debreczeni József Attila, Tahi (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.

(111) 192.995 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01211 (220) 2007.04.13.
(732) Közép Európai Média és Kiadói Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Pátzay Ádám, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.996 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01212 (220) 2007.04.13.
(732) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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) 192.997 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01061 (220) 2007.03.29.
(732) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) EXPERO
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
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vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(111) 192.998 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01064 (220) 2007.03.29.
(732) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése(oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(111) 192.999 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01816 (220) 2007.05.16.
(732) Lenox-Hungária Trió Kft., Szeged (HU)

(541) SILBERMANN
(511) 7 Szerszámgépek.

8 Kéziszerszámok.

9 Munkavédelmi felszerelések.

(111) 193.000 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01817 (220) 2007.05.16.
(732) Lenox-Hungária Trió Kft., Szeged (HU)

(541) FERONI
(511) 11 Fûtõ- és vízszállító eszközök.

(111) 193.001 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01607 (220) 2007.04.26.
(732) Cordexi Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(546)

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

(111) 193.002 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01613 (220) 2007.04.26.
(732) dr. Schmideg László György, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (ezen belül különösen; fogászati és fog-
technikai alapanyagok, eszközök, mûszerek, készülékek kereske-
delme, reklámozása).

40 Fogtechnikusi szolgáltatások.

44 Orvosi szolgáltatások, fogászat.

(111) 193.003 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00851 (220) 2007.03.13.
(732) The Best Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HAUSBACH
(511) 8 Evõeszközök.

21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések.

(111) 193.004 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00848 (220) 2007.03.13.
(732) CENT-UNIO Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 193.005 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01213 (220) 2007.04.13.
(732) Li Chun Er, Budapest (HU)

(541) AIKEN
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 193.006 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01059 (220) 2007.03.29.
(732) Sandyford Holdings Limited, Nassau (BS)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; gyümölcsök
és zöldségek friss állapotban, vetõmagok, élõ növények és virá-
gok; állati tápanyagok, maláta.

(111) 193.007 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01045 (220) 2007.03.29.
(732) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató

Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(111) 193.008 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01047 (220) 2007.03.29.
(732) ZALABAROMFI Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (f. a.),

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); hús; hús, tartósított; húskivonatok; hús-
kocsonya; kolbász; sonka.

(111) 193.009 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01609 (220) 2007.04.26.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ és -Hasznosítási Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

36 Ingatlanügyletek.

(111) 193.010 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01043 (220) 2007.03.29.
(732) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

(111) 193.011 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00855 (220) 2007.03.13.
(732) Jodicum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(541) IGAZGYÖNGY A VIZEK VILÁGÁBAN
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 193.012 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00857 (220) 2007.03.13.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, nyers és feldolgozott dohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézi sodráshoz való dohány, rágni való dohány, tubák;
cigaretták, szivarok; szivarkák; dohányzási célú kiegészítõk,
amik a dohánnyal együtt és külön kerülnek forgalomba, nem gyó-
gyászati vagy kúra jellegûek, burnót, dohányzási cikkek (amik a
34. osztályba tartoznak), cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és
gyufák.

(111) 193.013 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01048 (220) 2007.03.29.
(732) ZALABAROMFI Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (f. a.),

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); hús; hús, tartósított; húskivonatok; hús-
kocsonya; kolbász; sonka.

(111) 193.014 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01055 (220) 2007.03.29.
(732) Chen Shiquan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 193.015 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01049 (220) 2007.03.29.
(732) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KASHKAWANE
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111) 193.016 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01058 (220) 2007.03.29.
(732) Road Parcel Logistics Services Szállítmányozási Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Rita, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; postaküldemények továbbítása, áruszállítás, levélben meg-
rendelt napilapok terjesztése, ügynökség szállítmányozással kap-
csolatban, szállítási szolgáltatások, teher(áru) szállítás, szállítmá-
nyozás, áruk raktározása, õrzött értékszállítás, kamionos szállítás,
jégtörõ szolgáltatások, információnyújtás tárolással kapcsolat-
ban, információ szállítással kapcsolatban, termékek csomagolása,
csomagküldemények elosztása, raktározás, tárolás, hajózási
(szolgáltatások), szállítási ügynökség, áruk csomagolása.

(111) 193.017 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01042 (220) 2007.03.29.
(732) ZIMBÓ PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DUNAHULLÁM
(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.

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

(111) 193.018 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01222 (220) 2007.04.13.
(732) HUNGÁRIA Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GABONET
(511) 35 Gabonakereskedelem.

(111) 193.019 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01827 (220) 2007.05.16.
(732) ONCO-REHAB Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Bio-KataLEN
(511) 29 Szárított zöldségek, gyümölcsök, enzimek, növényi olajok,

tejsavbaktériumok, magvak, kapszulázva.

(111) 193.020 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01612 (220) 2007.04.26.
(732) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)

(541) Zöld Ász
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.021 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01617 (220) 2007.04.26.
(732) KOFOLA HOLDING a.s., Ostrava (CZ)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Jupik. Pont mint Te!
(511) 28 Játékok, játékszerek.

30 Teaalapú italok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más esszenciák ita-
lok elõállítására; sörök.

(111) 193.022 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01616 (220) 2007.04.26.
(732) Masterplast Group International Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 193.023 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01822 (220) 2007.05.16.
(732) Clearline 21 Grafikai Kft., Budapest (HU)

(541) TÁRSASHÁZI HÁZTARTÁS
(511) 16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; tanítási és oktatá-

si anyagok (készülékek kivételével); újságok és folyóiratok.
41 Bálok szervezése, oktatás, szakmai képzés, rádió- és televí-
zióprogramok készítése, újság- és könyvkiadás, CD lemez, video-
felvétel és más egyéb megjelenési forma, egyéb kulturális tevé-
kenység.

(111) 193.024 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01060 (220) 2007.03.29.
(732) Gelencsér Attila, Kozármisleny (HU)
(740) dr. Komlódi András, Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 9 Digitális fényképezõgépek, digitális fényképezõgépek al-
katrészei, digitális fényképezõgépek kellékei, digitális kamera,
személyi számítógép, személyi számítógép alkatrészei, laptop,
számítógépprogramok.

(111) 193.025 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 01062 (220) 2007.03.29.
(732) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Expero. A tudás közössége
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(111) 193.026 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01611 (220) 2007.04.26.
(732) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)

(541) PIROS ÁSZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.027 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01046 (220) 2007.03.29.
(732) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató

Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(111) 193.028 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01044 (220) 2007.03.29.
(732) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató

Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(111) 193.029 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 00850 (220) 2007.03.13.
(732) SOCIETA’ PER I SERVIZI BANCARI - SSB S.p.A.,

Milano (IT)
(300) MI2006C011814 2006.11.29. IT

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AEGIS
(511) 9 Számítógépszoftverek bank- és hitelkártyás üzleti tranzak-

ciók biztonságának biztosítására.
45 Bank- és hitelkártyákkal kapcsolatos csalásokat felderítõ
szolgáltatások; bank- és hitelkártyás üzleti tranzakciókkal kap-
csolatos biztonsági célú elektronikus ellenõrzési szolgáltatások;
bank- és hitelkártyás üzleti tranzakciók biztonságával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások.

(111) 193.030 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01063 (220) 2007.03.29.
(732) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Expero. The Knowledge Community
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(111) 193.092 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02294 (220) 2007.06.22.
(732) Beisi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágynemû, textilnemûk.

(111) 193.093 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02295 (220) 2007.06.22.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hencz János László, Budapest

(541) Posta Direkt – a címzett ismert
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 193.094 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02296 (220) 2007.06.22.
(732) Unit Textilipari Kft., Kecskemét (HU)
(740) Palásti János, Helvécia

(546)

(511) 25 Textilruházat és konfekciótermék.

(111) 193.095 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02977 (220) 2007.08.30.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.096 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02978 (220) 2007.08.30.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.097 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02301 (220) 2007.06.22.
(732) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Ketchup, majonéz, mustár, fûszeres mártások.

(111) 193.098 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02609 (220) 2007.06.06.
(732) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.099 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02616 (220) 2007.06.06.
(732) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 193.100 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02631 (220) 2007.06.06.
(732) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 193.101 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02636 (220) 2007.06.06.
(732) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 193.102 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 02693 (220) 2007.06.06.
(732) Hajdúvíz Üdítõ és Ásványvízgyártó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 193.184 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 00993 (220) 2000.06.28.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta,

Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROUTENET
(511) 9 Számítógépes programok, számítógépszoftver, számítógé-

pek, számítógép-perifériák.

(111) 193.185 (151) 2008.03.06.
(210) M 04 04259 (220) 2004.10.19.
(732) Bombay Expressz Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SALAAM BOMBAY
(511) 43 A „BOMBAY”-i konyhamûvészet alapelemeit, hagyomá-

nyait alkalmazó vendéglátás (élelmezés).
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(111) 193.186 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01722 (220) 2007.05.09.
(732) Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(111) 193.187 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01724 (220) 2007.05.09.
(732) dr. Szabó Edina, Pécel (HU);

dr. Moravcsik Bence, Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák, kórhá-
zi szolgáltatások, masszázs, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatá-
sok, otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus szolgáltatá-
sai, szanatóriumok.

(111) 193.188 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01719 (220) 2007.05.09.
(732) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.

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

(111) 193.189 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01718 (220) 2007.05.09.
(732) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.

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

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

(111) 193.190 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01715 (220) 2007.05.09.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-
kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(111) 193.191 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01720 (220) 2007.05.09.
(732) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.192 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01725 (220) 2007.05.09.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 193.193 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01727 (220) 2007.05.09.
(732) dr. Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

(541) Így Táncolunk MI !
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 193.194 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01974 (220) 2007.05.25.
(732) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT EARTHPOWER
(511) 5 Egészségügyi és diétás készítmények gyógyászati haszná-

latra; vitaminkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, ásvá-
nyi élelmiszer-kiegészítõk.

(111) 193.195 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01983 (220) 2007.05.25.
(732) Stahl Judit, Budapest (HU)
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(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(541) STAHL
(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.

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.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.196 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01984 (220) 2007.05.25.
(732) STAHLBONUS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(541) dr. Stahl agyfitness
(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.

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

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

(111) 193.197 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01986 (220) 2007.05.25.
(732) Briston Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Bõrkonzerváló szerek (kenõcsök), cipészviasz, cipõgyanta,
cipõviaszok, fényesítõszerek bútorokhoz és padlóhoz, folttisztító
szerek, krémek bõrhöz, krémek cipészeknek, mosószerek nem
gyártáshoz és nem gyógyászati használatra, polírozó viasz, mosó-
szerek, fehérítõszerek, csiszolótermékek, tisztítószerek, vegytisz-
tító készítmények.

(111) 193.198 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01978 (220) 2007.05.25.
(732) Kilométer Közúti Áruforgalmazó Kft., Mencshely (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti ve-
gyi termékek.
35 Kereskedelmi ügyletek, ipari, vegyi termékek kereskedel-
me; kereskedelmi adminisztráció; reklámozás; irodai munkák.
39 Áruk csomagolása, szállítása és raktározása.

(111) 193.199 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01976 (220) 2007.05.25.
(732) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT SUNPOWER
(511) 10 Párnák és paplanok gyógyászati használatra, ágyak és mat-

racok gyógyászati használatra.

(111) 193.200 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01975 (220) 2007.05.25.
(732) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT HERBALPOWER
(511) 5 Egészségügyi és diétás készítmények gyógyászati haszná-

latra; vitaminkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, gyógy-
növények.

(111) 193.201 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01981 (220) 2007.05.25.
(732) Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék,
Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.202 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01714 (220) 2007.05.09.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-
kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.
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(111) 193.203 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01713 (220) 2007.05.09.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Szeréna
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-

kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(111) 193.204 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01712 (220) 2007.05.09.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Kalózok reggelije
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-

kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(111) 193.211 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 03704 (220) 2006.11.14.
(732) SQ Trade Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PIMPY’S FACTORY
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más áruosztályokba, 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), já-
tékkártyák, nyomdabetûk, klisék.

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

(111) 193.212 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04230 (220) 2006.12.27.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENBREL PENCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázisz) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(111) 193.215 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 03914 (220) 2006.11.30.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) Cover
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.

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

(111) 193.216 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04232 (220) 2006.12.27.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENBREL MYCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázisz) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(111) 193.217 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04173 (220) 2006.12.21.
(732) BONO Utazási Központ Kft., Budapest (HU)

(541) BONO
(511) 39 Utazásszervezés.

(111) 193.220 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04231 (220) 2006.12.27.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENBREL SMARTCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázisz) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(111) 193.222 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 03897 (220) 2006.11.29.
(732) Bázis Centrum Kft., Budapest (HU)

(541) CLUB SENSATION
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai;

filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangstúdiók
(szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügy-
nökségek mûvészek számára; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai); szépségversenyek szervezése;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés
kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések köl-
csönzése; bálok szervezése; egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszín-
házak üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvé-
telek kölcsönzése; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinó
(szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szol-
gáltatások nyújtása; kollégiumok, internátusok; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; könyvkiadás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatá-
si tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes há-
lózatból); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; riporteri
szolgáltatások; sorsjátékok lebonyolítása; szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása; szerencsejátékok; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; vi-
deo(szalagra) filmezés; üdülési tárgyú információ.
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43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; motelek; panziók; rendezvényhez termek köl-
csönzése; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
szolgáltatások; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló
éttermek; üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás); sátrak köl-
csönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); táborhelyek haszno-
sítása; turistaházak.

(111) 193.223 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04042 (220) 2006.12.11.
(732) Szoják Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, szakmai képzés; kulturális, mûvészeti tevékenysé-
gek, amennyiben ebbe az osztályba tartoznak; építészeti és egyéb
képzõmûvészeti alkotások bemutatása kulturális, oktatási célból;
építészeti díjpályázat kiírása, publikálása, pályázatok elbírálása,
díj odaítélése, nyilvános díjkiosztás; egyéb kulturális rendezvé-
nyek.

(111) 193.226 (151) 2008.03.10.
(210) M 06 04174 (220) 2006.12.21.
(732) TESORO 2002 Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Kõvári Kálmán, Dr. Lukács László és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TESORO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; cipõfelsõrészek; cipõk;

cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csúszásgátlók lábbe-
likhez.

(111) 193.242 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 03469 (220) 2007.10.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 193.243 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 00040 (220) 2007.01.09.
(732) Campona ’99 Bevásárlóközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Major Ágnes, Dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.244 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 00042 (220) 2007.01.09.
(732) B&M Marketing Kft., Esztergom (HU)

(546)

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

(111) 193.247 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01766 (220) 2007.05.11.
(732) Hornyák Ferenc, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szigethy Zoltán ügyvéd, Kecskemét

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, szörpök és más készítmények italok-
hoz.

(111) 193.249 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01769 (220) 2007.05.11.
(732) Art Models Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.250 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 02049 (220) 2007.05.30.
(732) Anro-Ker Bt., Szeged (HU)

(546)

(511) 7 Hegesztõgépek (elektromos).

(111) 193.251 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01774 (220) 2007.05.11.
(732) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento

(Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GUARDIAN
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóesz-

közei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világító-
eszközök.

(111) 193.252 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 00897 (220) 2007.03.20.
(732) PHARMAX Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.253 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 00896 (220) 2007.03.20.
(732) Lázár Ferenc, Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Kantinok, büfék, étkezdék.

(111) 193.256 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01519 (220) 2007.04.19.
(732) MAKRONÓM Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Internetes megjelenítés.
41 Lapkiadás.

(111) 193.260 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 00904 (220) 2007.03.20.
(732) BS HÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); disznóhús; hentesáruk; hús, hús tartósí-
tott; kolbász; sonka; sózott hús; szalonna; véres hurka, fehér hurka
(hentesáru).

(111) 193.263 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01765 (220) 2007.05.11.
(732) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.264 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01517 (220) 2007.04.19.
(732) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, úgymint újságok, magazinok, kata-
lógusok, szakmai publikációk, valamint mindennemû nyomtatott
reklámanyag az egészséges életmód és táplálkozás, valamint a
multilevel marketing témakörében.
35 Kerekedelmi ügyletek, különös tekintettel a multilevel mar-
ketingre, táplálékkiegészítõk, vitaminok és sporttápszerek értéke-
sítésére, illetve egészségcentrumok, bioboltok mûködtetésére, in-
ternetes szolgáltatások nyújtása, úgymint kereskedelmi jellegû
honlap mûködtetése; reklámok, szakmai publikációk interneten
történõ közzététele; webáruház mûködtetése, termékértékesítés.

(111) 193.266 (151) 2008.03.10.
(210) M 07 01764 (220) 2007.05.11.
(732) Tisza-balneum Kft., Tiszafüred (HU)

(546)

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

(111) 193.275 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02744 (220) 2007.07.31.
(732) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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) 193.276 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 04014 (220) 2006.12.08.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) SZTÁROK A JÉGEN
(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 áruelosztóberendezések 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-
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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
alapanyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más 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 szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 193.277 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01689 (220) 2007.05.07.
(732) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Fefelõsségû

Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Noir Gold
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.278 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01940 (220) 2007.05.23.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SNOW
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 193.279 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 04218 (220) 2006.12.22.
(732) DNDM Services Limited Liability Company, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen gyer-
tyák.
5 Lovak ápolására szolgáló termékek, nevezetesen lemosó-
szerek, úgymint samponok és kondicionálószerek.
6 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen kulcs-
karikák.
9 Lovak tréningezési technikáit bemutató audio- és videofel-
vételek, televíziós oktatóprogram, nevezetesen audio CD-k,
CD-k, digitális lemezek, video CD-k, elõre felvett, hajlékony-,

merev-, lézer- vagy optikai audiolemezek, nevezetesen audio
CD-k, CD-k, többértékû digitális lemezek, többértékû videoleme-
zek, hajlékony-, merev-, lézer- vagy optikai audio- és videoszala-
gok, vinilfelvételek, digitális audio- és videokazetták és szalagok,
video- és audioszalagok; audio-video termékek, nevezetesen ar-
tisták és lovak produkcióját bemutató zenés mûsorokról készült
videofelvételek, audiovizuális és televíziós szórakoztatóprogra-
mok, nevezetesen audio CD-k, CD-k, digitális lemezek, videole-
mezek, elõre felvett hajlékony-, merev-, lézer- és optikai audiole-
mezek, audiolemezek, lemezek, kétértékû digitális lemezek, két-
értékû videolemezek, hajlékony-, merev-, lézer- vagy optikai
audio- és videoszalagok, vinilfelvételek, digitális audiokazetták
és -szalagok, videoszalagok, videokazetták, video- és audioszala-
gok; számítógépes játékok.
14 Ékszerek, karkötõk, gyûrûk, nyakláncok, valamint ékszer-,
fülbevaló- és óratartozékok.
16 Papír- és elektronikus kiadványok, naplók, jegyzetfüzetek
és írótömbök, szakácskönyvek, üdvözlõkártyák; nyomtatványok,
nevezetesen könyvek, festéshez szükséges oktatókönyvek, naptá-
rak, képeslapok, poszterek, programok, (papírból, mûanyagból,
üvegbõl és más anyagokból készült) nyomtatott képek, fényképek
és képek, nevezetesen artista- és lovasbemutatókról készült ké-
pek; tanfolyami anyagok, képzési anyagok cowboyok, lovasok,
lovak, akrobaták, mûlovasok, edzõk, szervezõk és egyéb lovag-
lással foglalkozó szakemberek számára, kézikönyvek, tanfolyami
tervek, lovaglással kapcsolatos könyvek és felszerelések; ajándék
és papírtáskák, utazási tartozékok; hivatali tartozékok, ceruzák;
illusztrációs anyagok, bronzszobrok, szobrocskák, festmények,
litográfiák, fényképek, képek, rajzok, dombornyomásos képek,
hímzõminták, metszetek; promocionális termékek és szuvenírek,
így például pólókra vasalható matricák.
18 Táskák, nevezetesen kézitáskák, hátizsákok, utazó-, sport-,
mûanyag szatyrok és táskák; lovaglással kapcsolatos felszerelé-
sek és termékek, nevezetesen nyergek, kantárok, szövetbõl ké-
szült nyergek, lasszók, lótükrök, kötõfékek és lóvakarók; naper-
nyõk; sétapálcák; promocionális termékek és szuvenírek, neveze-
tesen bõrök.
20 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen hûtõ-
mágnesek.
21 Lovak ápolására szolgáló kefék; vizesüvegek; promocioná-
lis és szuvenírtermékek, nevezetesen csészék, tányérok, kerámia-
tárgyak, vágóasztalok, poharak, alkoholospoharak, szappanos-
üvegek és poháralátétek.
24 Textíliák, nevezetesen, ágynemû, ágytakarók, promocioná-
lis termékek és szuvenírek, úgymint takarók, párnák és ülõpárnák,
textiltörülközõk, textilszalvéták, fürdõlepedõk.
25 Férfi-, nõi, gyermek- és csecsemõruhák, nevezetesen kala-
pok, melegítõk, kabátok, esõkabátok, széldzsekik, sálak, télisap-
kák, trikók, poláranyagból készült kabátok, bodyk, kapucnis me-
legítõk, szvetterek, felsõruházat, lovaglóruházat; férfi-, nõi, gyer-
mek- és csecsemõdivat-tartozékok; poncsók, nadrágok, szok-
nyák, kesztyûk, zoknik, ruhák, köpenyek, kétrészes ruhák, övek,
fehérnemûk, cipõk, csizmák, szemüvegek, kosztümök; promoci-
onális termékek és szuvenírek, úgymint kötények.
26 Hímzések; promocionális termékek és szuvenírek, neveze-
tesen kis tûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, játékszõnyegek, egérszõnyegek; kár-
pitok.
28 Játékok, táblás játékok, kártyák, társasjátékok, dámajáték,
puzzle, videojátékok, akciós játékok, készségfejlesztõ játékok
gyermekeknek és csecsemõknek, építõjátékok, oktatójátékok, já-
tékfigurák, zenei játékok, rajzos játékok, a gyerekágyhoz rögzít-
hetõ játékok; játék ló, plüssállatok és játékok; promocionális ter-
mékek és szuvenírek, nevezetesen díszek, így karácsonyi díszek,
táblák, léggömbök; hólabdák; a golfjátékhoz szükséges tartozé-
kok.
30 Élelmiszerek, úgymint csokoládék; promocionális termé-
kek és szuvenírek, például mandulás csók.
32 Alkoholmentes italok.
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33 Alkoholtartalmú italok, például borok.
41 Lovaglóközpontok, istállók, lovaglóiskolák, felkészítés a
lovak, cowboyok, lovasok, akrobaták, mûlovasok, edzõk, a lo-
vaglással kapcsolatos egyéb hivatalos személyek és szervezõk
számára; gyakorlóközpontok és lovastanfolyamok a nagyközön-
ség számára; lovas szórakoztatóközpontok; filmek, 3D filmek, te-
levíziós programok, dokumentumfilmek és mozifilmek leforgatá-
sa, gyártása és vetítése; szórakoztatómûsorok, nevezetesen dalos
és/vagy zenés artista- és lovasprodukciók.

(111) 193.280 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02746 (220) 2007.07.31.
(732) Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

(546)

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

(111) 193.281 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01942 (220) 2007.05.23.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok, porelszívó, -nedvesítõ és
-lekötõ vegyületek fûtõanyagok /beleértve a motorbenzineket is/,
világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek és az üzletmenettel
kapcsolatos tevékenységek.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 193.282 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 01142 (220) 2006.04.03.
(732) Szentlõrinc Városi Önkormányzat, Szentlõrinc (HU)

(541) LOBBIPARTI – Dél-Dunántúli Regionális
Közéleti Fórum

(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,
fogadások tervezése (szórakoztatás).

(111) 193.283 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 03845 (220) 2006.11.24.
(732) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;
húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöld-

ségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tej-
termékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tá-
pióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmé-
nyek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres
mártások; fûszerek; jég.

31 Magyarországról származó mezõgazdasági, kertészeti, er-
dészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok,
élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek, szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyü-
mölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 193.284 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02332 (220) 2007.06.27.
(732) Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(111) 193.285 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02164 (220) 2007.06.11.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 193.286 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02157 (220) 2007.06.11.
(732) dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 193.287 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02331 (220) 2007.06.27.
(732) Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Bau-Trans
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(111) 193.288 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01938 (220) 2007.05.23.
(732) Europharma Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OMEGAESSIMO
(511) 29 Étkezési olajok.

(111) 193.289 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01945 (220) 2007.05.23.
(732) OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ujjady Zsolt, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mozgásban tart. OMV
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

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

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

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

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

(111) 193.290 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02167 (220) 2007.06.11.
(732) Dél-Alföldi Mûanyagipari Kft., Akasztó (HU)
(740) dr. Ba Marianna ügyvéd, Kiskõrös

(546)

(511) 1 Kertészeti vegyi termékek, kivéve gyomirtó, rovarölõ és pa-
razitaölõ szereket; mûtrágya; nitrogénmûtrágya; mezõgazdasági
vegyi termék; kivéve a gombaölõ, gyomirtó, rovarölõ és parazita-
ölõ szereket.

(111) 193.291 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02540 (220) 2007.07.13.
(732) Jenei Gábor Andrásné, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 193.292 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01537 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 193.293 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01538 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) NEW FASHION STREET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(111) 193.294 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01539 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FASHION STREET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.
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(111) 193.297 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02176 (220) 2007.06.11.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ACTIFIZZ
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 193.298 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01171 (220) 2007.04.05.
(732) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

(541) Pepperito
(511) 29 Húsok, húskészítmények.

(111) 193.299 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02338 (220) 2007.06.27.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DAILY DOSE SHOTS
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(111) 193.300 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 03008 (220) 2007.09.04.
(732) Modultechnika Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép-
terminálok közötti összeköttetések; telefonszolgáltatások; üzene-
tek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek
küldése.

(111) 193.301 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02538 (220) 2007.07.13.
(732) Selymes Erik, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Fehér Dániel, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 193.302 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02158 (220) 2007.06.11.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Törkölypálinka.

(111) 193.303 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01175 (220) 2007.04.05.
(732) Mobil Média Stúdió Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICONOMAX
(511) 9 Hardverek, szoftverek.

(111) 193.310 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01529 (220) 2007.04.20.
(732) Galinett Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.313 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01939 (220) 2007.05.23.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SHINE
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 193.314 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01941 (220) 2007.05.23.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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(546)

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

(111) 193.315 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01546 (220) 2007.04.20.
(732) Rozmüller Krisztián, Budapest (HU);

Katona Tamás, Budapest (HU);
Domonkos Géza, Budapest (HU)

(541) FAIRLADS DIGITAL RECORDS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

(111) 193.316 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02339 (220) 2007.06.27.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EASY SQUEEZE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(111) 193.317 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02175 (220) 2007.06.11.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, orvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kárte-
võk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 193.318 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01685 (220) 2007.05.07.
(732) Ekoprevent Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(541) ECO-CLEAN
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 193.319 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01540 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FASHION STREET VILÁGMÁRKÁK
BUDAPEST SZÍVÉBEN!

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(111) 193.320 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01691 (220) 2007.05.07.
(732) Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület,

Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Andrea, Dr. Kiss Andrea Zs. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Amulettek (ékszerek), apró díszítõtárgyak, bizsuk (éksze-
rek), aranytárgyak utánzatai, asztaldíszek nemesfémbõl, díszek
(ékszerek), ezüst dísztárgyak, ezüsttálak, edények, gyertyaoltó
eszközök nemesfémbõl, gyertyatartók cseppfogó karikái nemes-
fémbõl, gyertyatartók, kandeláberek nemesfémbõl, kupák, fedett
serlegek nemesfémbõl, serlegek, kelyhek nemesfémbõl, szob-
rocskák, nippek nemesfémbõl, szobrok nemesfémbõl, urnák ne-
mesfémbõl, vallási/liturgikus célokra szolgáló edények nemes-
fémbõl.

20 Bútorok, fali dísztárgyak, nem textilbõl (bútorzat), fejtáma-
szok (bútorok), függönyök ablakokba, belsõ, koporsók, koporsó-
szerelvények (nem fémbõl), paravánok (bútorok), párnák, fejpár-
nák, szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból,
urnák (temetési).

35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás.

45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés.

(111) 193.321 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 03026 (220) 2006.09.12.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 193.322 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02542 (220) 2007.07.13.
(732) Európa Tréning Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sági Péter, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Romhány

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 193.323 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01952 (220) 2007.05.23.
(732) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MIRAGE
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 193.324 (151) 2008.03.11.
(210) M 06 03844 (220) 2006.11.24.
(732) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Túró és túrótermékek.
30 Bonbonok és csokoládéval bevont termékek.

(111) 193.325 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02168 (220) 2007.06.11.
(732) Barcs László Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 16 Acéltollak, betûk acélból, bélyegzõ (pecsét) tartó állványok,
bélyegzõ (pecsét) tartó dobozok, bélyegzõk [pecsétek], bélyeg-
zõk (pecsétek), bélyegzõpárnák, bélyegzõtartók, bérmentesítõ
gépek, blokkok (papíráruk), borítékok (papíripari), brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, ceruzabelek, ceruzák, cégtáblák papírból
vagy kartonból, címbélyegzõk, címbélyegek, címerpajzsok (pe-
csétek papírból), címíró gépek, címkék nem szövetbõl, címkézõ
készülékek, címkézõ készülékek (kézi), címtáblák címezõgépek-
hez, dobozok kartonból vagy papírból, ecsetek, elektrotípiák, gal-
vanotípiák, ezüstpapír, festékezõszalagok, festékezõvásznak irat-
másoló gépekhez, festékkészletek (iskolai használatra), festék-
párnák, festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz, festõállvá-
nyok, festõpatronok, festõsablonok, grafikai nyomatok, gumíro-
zott szalagok (papíripari), hímzõminták, hirdetõtáblák papírból
vagy kartonból, hordozható nyomdakészletek (irodai cikkek), iro-
dai bélyegzõgépek, irodai gumiszalagok, írógéphengerek, klisék,
nyomódúcok, nyomdai betûk, pantográfok (rajzeszközök), pe-
csétbélyegek, pecsételõanyagok (irodai használatra), pecsétviasz,
pergamenpapír, számok (nyomdai karakterek), számozókészülé-
kek, tinták, tusok.

(111) 193.326 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01949 (220) 2007.05.23.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) mon.hu/plus
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.327 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01948 (220) 2007.05.23.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.328 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02159 (220) 2007.06.11.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 193.329 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02340 (220) 2007.06.27.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TROPICANA FRUJU
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(111) 193.330 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01690 (220) 2007.05.07.
(732) Tran Thi Thanh Tuyet, Budapest (HU)

(541) DELMARO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.331 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01686 (220) 2007.05.07.
(732) OTP Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 193.332 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 01947 (220) 2007.05.23.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Kamilla Magazin
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.333 (151) 2008.03.11.
(210) M 07 02543 (220) 2007.07.13.
(732) Tokaj-Hétszõlõ Zrt., Tokaj (HU)
(740) Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár
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(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(111) 193.340 (151) 2008.03.17.
(210) M 06 04034 (220) 2006.12.11.
(732) HC Linear Kft., Pécs (HU)

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

(111) 193.341 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02064 (220) 2007.05.31.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 193.342 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00060 (220) 2007.01.10.
(732) MTM-SBS Televízió 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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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) 193.343 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02927 (220) 2007.08.24.
(732) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) GULLIVER
(511) 16 Folyóiratok, képeslapok.

(111) 193.344 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00885 (220) 2007.03.19.
(732) ONE Produkció Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 193.345 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02926 (220) 2007.08.24.
(732) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) RICHIE FILM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.

(111) 193.346 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02066 (220) 2007.05.31.
(732) Beta-Trans Kft., Maglód (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 193.347 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01789 (220) 2007.05.14.
(732) Oxygen Wellness Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós, Kisvárda

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higi-
éniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére,
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 193.348 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01031 (220) 2007.03.28.
(732) Geomédia Kiadói Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

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

bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 193.349 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01779 (220) 2007.05.14.
(732) Molnár Attila, Budapest (HU)

(541) WILLY FOG
(511) 39 Utazásszervezés.

(111) 193.350 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02415 (220) 2007.07.04.
(732) Creative Partners Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Mónika, Diósd

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 193.351 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02069 (220) 2007.05.31.
(732) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 3 Csiszolóanyagok folyékony, paszta és szilárd formában
tisztításra, polírozásra és csiszolási elõkészítésre; polírozó- és csi-
szolópaszták, csiszolótestek, mindenfajta csiszolóanyag lap, sza-
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lag, tárcsa, ív és tekercs formában; bevonatos csiszolóanyagok,
különösen fólia, papír, vászon, nem szõtt, filc és fíber hordozón;
csiszolópapír és -vászon, csiszolótömb, lapka, polírpapír, políro-
zóelemek, rugalmas kötésû csiszolóanyagok, csiszolóanyaggal
bevont tömb és szivacs, csiszológyûrûk és -kúpok, csiszolópa-
pír-tárcsák és fíber tárcsák beleértve öntapadók és tépõzáras
rögzítéssel.

7 Gépszerszám vágásra, élesítésre, csiszolásra, felületkeze-
lésre, polírozásra, különösen vágókorongok, csiszoló- és köszörû-
korongok, vibrációs tárcsák, polírozók, élezõszerszámok, csapos
csiszolószerszámok, tisztítótárcsák, tisztítókorongok, lamellás-
korongok és lamellástárcsák, rugalmas kötésû köszörûkorongok
és tárcsák, fíbertárcsák, felületkezelõ csiszoló-polírozó szerszá-
mok (gépalkatrész), gyémánt- és CBN tárcsák, gyémánt- és CBN
szerszámok, drótkefék, filckorongok, filcbõl készült szerszámok,
rongykorongok, polírszivacsok, fibrisz kefék, élezõszerszámok
(gépalkatrész), báránybõr tárcsák, kiegészítõ eszközök csiszoló-
szerszámokhoz beleértve felfogótárcsákat, öntapadós felfogótár-
csákat, kontakt és felfújható kerekek (gépalkatrész), felfogótár-
csák, más gépi szerszámok (gépalkatrészek).

8 Kéziszerszámok, különösen kéziszerszámok vágásra, csi-
szolásra, polírozásra, élesítésre; kézi csiszolók, csiszolótömb,
rúd, szivacsok és kövek, csiszolószerszámok, élezõszalagok, tár-
csák; csiszolótárcsák, kézi csiszolókorongok, polírozószerszá-
mok, kézi élezõszerszámok köszörûkorongokhoz, kézi kefék,
acélreszelõk, gyémántszemcsés reszelõk.

(111) 193.352 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01792 (220) 2007.05.14.
(732) Dr. Aliment Funkcionális Élelmiszerkutató-Gyártó

és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok, ásványi anya-
gok és nyomelemek, diétás és erõsítõ készítmények és gyógysze-
rek humán célra, szirupok gyógyszerészeti célra, gyógynövényki-
vonatok, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó kevert készítmények gyó-
gyászati célra, vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal, vagy
nyomelemekkel gazdagított táplálék- vagy étrend-kiegészítõk
gyógyszerészeti célra, vitaminkészítmények, vitamin- és multivi-
tamin-készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anya-
got tartalmazó készítmények, gyógyteák, gyógynövények gyó-
gyászati használatra, gyógyászati kiegészítõkkel készült gyógy-
hatású cukorkák, pasztillák vagy tabletták, vagy rágógumik gyó-
gyászati célra, gyógyászati célra alkalmazott diétás anyagok, gyó-
gyászati célra alkalmazott ásványvizek és diétás italok, diétás
ételkészítmények gyógyászati célra, táplálkozási adalékanyagok
gyógyászati célra, fehérjetartalmú készítmények és élelmiszerek
gyógyászati célra, balzsamok, krémek és kenõcsök gyógyászati
célra, vegyi készítmények gyógyászati célra, gyógyhatású olajok
és zsírok gyógyászati célra, sók gyógyászati célra, tinktúrák gyó-
gyászati célra, italok gyógyászati célokra, gyógynövénykivona-
tok vagy szirupok, ásványi és vitamintáplálék koncentrált formá-
ban, proteinkoncentrátumok táplálékkiegészítõkként, élesztõ
gyógyászati célra, táplálékkiegészítõk gyógyászati célra, táplál-
kozási adalékanyagok és diétás készítmények gyógyászati célra a
napi táplálék helyettesítésére (beleértve fitneszkészítményeket is)
instant élelmiszerekként vagy különösen tejport, vagy állati vagy
növényi proteint tartalmazó és vitaminokkal, vagy ásványi anya-
gokkal, nyomelemekkel, vagy cukorral dúsított külön keverék-
ként; sporttápszerek; bioélelmiszerek; bébiételek, fertõtlenítõsze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszer- és agrár-
ipari termékek, kutatási eredményként létrehozott termékek érté-
kesítése franchise rendszerben; kereskedelmi adminisztráció; má-

sok javára, különbözõ áruféleségek bemutatása, összeállítása (ki-
véve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára,
hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket
az árukat; prospektusok és termékminták terjesztése.

(111) 193.353 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01796 (220) 2007.05.14.
(732) Zhang Li Mei, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 193.354 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01791 (220) 2007.05.14.
(732) Dr. Aliment Funkcionális Élelmiszerkutató-Gyártó

és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok, ásványi anya-
gok és nyomelemek, diétás és erõsítõkészítmények és gyógysze-
rek humán célra, szirupok gyógyszerészeti célra, gyógynövényki-
vonatok, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó kevert készítmények gyó-
gyászati célra, vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal, vagy
nyomelemekkel gazdagított táplálék- vagy étrend-kiegészítõk
gyógyszerészeti célra, vitaminkészítmények, vitamin- és multivi-
tamin-készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anya-
got tartalmazó készítmények, gyógyteák, gyógynövények gyó-
gyászati használatra, gyógyászati kiegészítõkkel készült gyógy-
hatású cukorkák, pasztillák vagy tabletták, vagy rágógumik gyó-
gyászati célra, gyógyászati célra alkalmazott diétás anyagok, gyó-
gyászati célra alkalmazott ásványvizek és diétás italok, diétás
ételkészítmények gyógyászati célra, táplálkozási adalékanyagok
gyógyászati célra, fehérjetartalmú készítmények és élelmiszerek
gyógyászati célra, balzsamok, krémek és kenõcsök gyógyászati
célra, vegyi készítmények gyógyászati célra, gyógyhatású olajok
és zsírok gyógyászati célra, sók gyógyászati célra, tinktúrák gyó-
gyászati célra, italok gyógyászati célokra, gyógynövénykivona-
tok vagy szirupok, ásványi és vitamintáplálék koncentrált formá-
ban, proteinkoncentrátumok táplálékkiegészítõkként, élesztõ
gyógyászati célra, táplálékkiegészítõk gyógyászati célra, táplál-
kozási adalékanyagok és diétás készítmények gyógyászati célra a
napi táplálék helyettesítésére (beleértve fitneszkészítményeket is)
instant élelmiszerekként vagy különösen tejport, vagy állati vagy
növényi proteint tartalmazó és vitaminokkal, vagy ásványi anya-
gokkal, nyomelemekkel, vagy cukorral dúsított külön keverék-
ként; sporttápszerek; bioélelmiszerek; bébiételek, fertõtlenítõsze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszer- és agrár-
ipari termékek, kutatási eredményként létrehozott termékek érté-
kesítése franchise rendszerben; kereskedelmi adminisztráció; má-
sok javára különbözõ áruféleségek bemutatása, összeállítása (ki-
véve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára,
hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket
az árukat; prospektusok és termékminták terjesztése.
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(111) 193.355 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00152 (220) 2007.01.19.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Oroszországból származó vodkatermékek.

(111) 193.356 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01781 (220) 2007.05.14.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hencz János László, Budapest

(541) Ahol Ön a világ közepe
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(111) 193.357 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01776 (220) 2007.05.14.
(732) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 193.358 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00327 (220) 2007.02.01.
(732) Lariva Kft., Budapest (HU)
(740) Ungvári György, Ózd

(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.

(111) 193.359 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01777 (220) 2007.05.14.
(732) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 193.360 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02788 (220) 2007.08.07.
(732) Ardeco Kft., Budapest (HU)

(541) Több mint casino
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 193.361 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02073 (220) 2007.05.31.
(732) Juhász Zsolt, Pilisszántó (HU)
(740) Marton Éva, Pomáz

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); 100%-ban adalékanyag- és állati
eredetû alapanyagoktól mentes ételek készítése; olajos magvak-
ból, teljes kiõrlésû lisztbõl, friss gyümölcsökbõl, zöldségekbõl
készült ételek elõállítása; különféle emésztõ-, szív-, érrendszeri,
cukorbetegségben, szenvedõk, ill. lisztérzékenyek, candidások,
tejfehérje- és tejcukorérzékenyek magas szintû, egészségüket
megõrzõ táplálása.

(111) 193.362 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02068 (220) 2007.05.31.
(732) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 3 Csiszolóanyagok folyékony, paszta és szilárd formában
tisztításra, polírozásra és csiszolási elõkészítésre; polírozó- és csi-
szolópaszták, csiszolótestek, mindenfajta csiszolóanyag lap, sza-
lag, tárcsa, ív és tekercs formában; bevonatos csiszolóanyagok,
különösen fólia, papír, vászon, nem szõtt, filc és fíber hordozón;
csiszolópapír és -vászon, csiszolótömb, lapka, polírpapír, políro-
zóelemek, rugalmas kötésû csiszolóanyagok, csiszolóanyaggal
bevont tömb és szivacs, csiszológyûrûk és -kúpok, csiszolópa-
pír-tárcsák és fíber tárcsák beleértve öntapadók és tépõzáras
rögzítéssel.
7 Gépszerszám vágásra, élesítésre, csiszolásra, felületkeze-
lésre, polírozásra, különösen vágókorongok, csiszoló- és köszörû-
korongok, vibrációs tárcsák, polírozók, élezõszerszámok, csapos
csiszolószerszámok, tisztítótárcsák, tisztítókorongok, lamellás-
korongok és lamellástárcsák, rugalmas kötésû köszörûkorongok
és tárcsák, fíbertárcsák, felületkezelõ csiszoló-polírozó szerszá-
mok (gépalkatrész), gyémánt- és CBN tárcsák, gyémánt- és CBN
szerszámok, drótkefék, filckorongok, filcbõl készült szerszámok,
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rongykorongok, polírszivacsok, fibrisz kefék, élezõszerszámok
(gépalkatrész), báránybõr tárcsák, kiegészítõ eszközök csiszoló-
szerszámokhoz beleértve felfogótárcsákat, öntapadós felfogótár-
csákat, kontakt és felfújható kerekek (gépalkatrész), felfogótár-
csák, más gépi szerszámok (gépalkatrészek).
8 Kéziszerszámok, különösen kéziszerszámok vágásra, csi-
szolásra, polírozásra, élesítésre; kézi csiszolók, csiszolótömb,
rúd, szivacsok és kövek, csiszolószerszámok, élezõszalagok, tár-
csák; csiszolótárcsák, kézi csiszolókorongok, polírozószerszá-
mok, kézi élezõszerszámok köszörûkorongokhoz, kézi kefék,
acélreszelõk, gyémántszemcsés reszelõk.

(111) 193.363 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02065 (220) 2007.05.31.
(732) Lilifo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) LILIFO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.364 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00400 (220) 2007.02.07.
(732) SI-KER E.C., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.365 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00610 (220) 2007.02.21.
(732) CD Projekt Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Wéber Éva Zsófia, Wéber és Frei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Csak televíziós vevõkészülékkel együtt használható játé-
kok, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játékprog-
ramok, számítógépprogramok (rögzített), szoftverek (rögzített).

(111) 193.366 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 01190 (220) 2007.04.06.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BLAHA CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 193.367 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02061 (220) 2007.05.31.
(732) F. Tóth Géza, Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet, Miskolc

(541) MIKULÁSVONAT
(511) 39 Utazásszervezés, szállítás, áruk csomagolása és raktározá-

sa.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevé-
kenységek.

(111) 193.368 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 02240 (220) 2005.04.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

kek gyógyászati célokra, diétás anyagok gyógyászati használatra,
bébiételek, kötszeranyagok, fogászati mintázóanyagok, fogtömõ
anyagok, fogfehérítõk, fertõtlenítõszerek, kártevõk irtására szol-
gáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek).

(111) 193.369 (151) 2008.03.17.
(210) M 06 03304 (220) 2006.10.06.
(732) BELFRIT POLUS Kft., Budapest (HU)
(740) Kiss Zoltán, Budapest

(546)

(511) 29 Belga sütési hagyomány szerint elõállított burgonyaszirom,
sült burgonya, chips.
43 Belga sütési hagyomány szerint elõállított ételeket forgal-
mazó bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkez-
dék, kávéházak, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgá-
ló éttermek, mobil kiszolgálóegységek (mobil büfé).

(111) 193.370 (151) 2008.03.17.
(210) M 07 00813 (220) 2007.03.12.
(732) Hajdú Csaba, Budapest (HU)

(554)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

(111) 193.377 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 03361 (220) 2007.10.03.
(732) Drenco Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Dzsörzék, futballcipõk, fürdõsapkák, lábszárvédõk, melegí-
tõk, szvetterek, pólók, tornaruházat, sportcipõk, bokavédõk, kesz-
tyûk, sporttrikók, nadrágok.
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28 Asztalok asztalifocihoz, eszközök testgyakorláshoz, gör-
deszka, görkorcsolyák, görkorcsolyák sorban elhelyezett görgõk-
kel, kesztyûk, korcsolyacipõk (korcsolyával), korcsolyák, kö-
nyökvédõk (sportcikkek), labdák labdajátékokhoz, sípcsontvé-
dõk, súlyzók, teniszhálók, teniszütõk, testépítõ-felszerelések,
térdvédõk (sportcikkek), tollaslabda, tornafelszerelések, ugró-
deszkák.

(111) 193.378 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 03364 (220) 2007.10.03.
(732) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) URISED
(511) 10 Orvosi berendezések és készülékek, diagnosztikai berende-

zések és készülékek orvosi célokra, orvosi berendezések és készü-
lékek testfolyadék vizsgálatához vagy analizálásához, orvosi be-
rendezések és készülékek vizelet analizálásához; mindezek alkat-
részei és tartozékai.

(111) 193.379 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 03431 (220) 2007.10.09.
(732) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(111) 193.380 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 03433 (220) 2007.10.09.
(732) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(111) 193.381 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 03428 (220) 2007.10.09.
(732) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(111) 193.481 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 01748 (220) 2007.05.10.
(732) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(541) STEMXCELL
(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).

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

(111) 193.482 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 01729 (220) 2007.05.10.
(732) Scognamiglio Raffaello, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DA LELLO
(511) 30 Gabonakészítmények (félkész, kész pizza).

35 Reklámozás, fõleg interneten.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 193.483 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 01198 (220) 2007.04.11.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) DETKI VILLÁMKONYHA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 193.484 (151) 2008.04.02.
(210) M 06 03601 (220) 2006.11.03.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) CSIBY ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna,

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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 193.485 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 01028 (220) 2007.03.27.
(732) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZÁÉV Zrt. AZ ÉPÍTÕ MESTER!
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(511) 37 Építkezések és javítások, fõleg állandó épületek építési vál-
lalkozói és fõvállalkozói szolgáltatásai, új épületek felépítése,
épületek felújítása, eredeti állapotba történõ helyreállítása, utak,
hidak, gátak építésével kapcsolatos, valamint az építkezés speciá-
lis területeihez kapcsolódó szolgáltatások, festés, gáz- és vízveze-
ték-szerelés, fûtõrendszerek szerelése és tetõfedés; építkezések
kiegészítõ tevékenységei, építési eszközök és anyagok bérbeadá-
sa, javítási szolgáltatások, többek között a villamosipar, a bútor-
ipar, az asztalosipar, valamint a berendezés- és felszerelésgyártás
területén.

(111) 193.486 (151) 2008.04.02.
(210) M 06 03930 (220) 2006.12.04.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej; tejtermékek.
30 Fagylalt; jégkrém.

(111) 193.487 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 01197 (220) 2003.10.31.
(732) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy iroda, Varannai Csaba

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REVENOL
(511) 5 Egészségügyi, diétás és táplálkozási kiegészítõ termékek;

többszintû marketingcsatornák útján értékesített táplálkozási ki-
egészítõ termékek és antioxidáns kiegészítõ termékek; valamint
az ebbe az osztályba tartozó minden más termék.

(111) 193.545 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 01018 (220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 193.546 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 01016 (220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 193.547 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 00015 (220) 2007.01.04.
(732) Maurer László, Veszprém (HU)

(546)

(511) 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.

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

(111) 193.548 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 01763 (220) 2007.05.10.
(732) Szerep Kft., Budapest (HU)

(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 193.549 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 01998 (220) 2007.05.29.
(732) dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán Pál 35%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 193.550 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 00810 (220) 2007.03.10.
(732) Makk Ferenc, Dunasziget (HU)

(541) MOSONMAGYARÓVÁRI TE
(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-

se; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(111) 193.551 (151) 2008.04.03.
(210) M 07 00453 (220) 2007.02.12.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok;
fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készít-
mények kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 193.552 (151) 2008.04.03.
(210) M 06 03604 (220) 2006.11.03.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) CSIBY ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna,

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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és- feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 193.608 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 03133 (220) 2007.09.13.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) MASCUPROST

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

(111) 193.609 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 03718 (220) 2007.11.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EGIS – Az innováció hagyomány
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák, pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.
41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.
42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(111) 193.610 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 03717 (220) 2007.11.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EGIS – Innovation is tradition
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák, pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.
41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.
42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

A rovat 200 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 192.712, 192.833,
192.838, 192.839, 192.993–193.030, 193.092–193.102, 193.184–
193.204, 193.211, 193.212, 193.215–193.217, 193.220, 193.222,
193.223, 193.226, 193.242–193.244, 193.247, 193.249–193.253,
193.256, 193.260, 193.263, 193.264, 193.266, 193.275–193.294,
193.297–193.303, 193.310, 193.313–193.333, 193.340–193.370,
193.377–193.381, 193.481–193.487, 193.545–193.552, 193.608–
193.610
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.


		2008-05-09T12:02:11+0200
	Törőcsik Zsuzsanna




