
(111) 193.391 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 02347 (220) 2007.06.28.
(732) Compexpo Stúdió Kft., Szolnok (HU)

(541) AGRIA EXPO
(511) 41 Belföldi kiállítás, vásár, konferencia és egyéb (gazdasági,

vállalati, kulturális) rendezvények szervezése.

(111) 193.392 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 02748 (220) 2007.08.01.
(732) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklám-
szövegek publikálása.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; vásári standok
és üzletek építése.

(111) 193.432 (151) 2008.03.31.
(210) M 07 02997 (220) 2007.09.03.
(732) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU);

PIRAMIS ITAL Betéti társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök; ás-
ványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(111) 193.468 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01008 (220) 2007.03.27.
(732) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Veszprémi 7
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 193.469 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01586 (220) 2007.04.24.
(732) Kispéter László, Deszk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
célokra.
30 Kávépótló szerek; kávé, tea.
32 Egyéb alkoholmentes italok.

(111) 193.470 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01585 (220) 2007.04.24.
(732) Kispéter László, Deszk (HU)

(546)

(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok.

(111) 193.471 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01589 (220) 2007.04.24.
(732) Partner Kenõanyag Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Tisztításra használt vegyi termékek, zsírtalanító készítmé-
nyek, fagyálló, ablakmosók, szilikonos termékek.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, vízlágyító anyagok.
9 Akkumulátorok és ehhez kapcsolódó egyéb termékek.

(111) 193.472 (151) 2008.04.01.
(210) M 06 03600 (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
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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) 193.473 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 00445 (220) 2007.02.12.
(732) VIVIEN Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske (HU)
(740) dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SANTA AQUA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 193.474 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 00442 (220) 2007.02.12.
(732) Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
(740) dr. Nyikos Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 193.475 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01014 (220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 193.476 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01995 (220) 2007.05.29.
(732) Huníz Hús-Depó Kft., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Halból készített ételek, nem élõ hal, tartósított hal, sózott
hal, halfilé emberi fogyasztásra, heringek, szardínia, szardella,
ajóka, tonhal, lazac, halkonzervek, sózott hús, húskonzervek, nem
élõ fésûkagyló, ehetõ nem élõ kagylók, nem élõ osztriga, nem élõ
garnélarák, nem élõ homár, nem élõ keménytestû rákfélék, nem
élõ folyami rákok, nem élõ apró tengeri rákok, nem élõ tengeri
uborka, kaviár, nem élõ languszták, hentesáruk, hús, tartósított
hús, halhúsból és egyéb húsból készült kolbászok, hurkák, véres
hurkák, sonkák, felvágottak, virslik, bundás virslik, májpástétom,
máj, pacal, húskivonatok, húskocsonyák, húsleves-koncentrátu-
mok, levesek, húslevesek, halászlék, erõlevesek, leveskészítmé-
nyek, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, fehérje emberi fo-
gyasztásra, állati velõ táplálkozási célra, angolszalonna, szalon-
na, étkezési faggyú, nem élõ baromfi, disznóhús, vadhúsok, sült
burgonya, chips, tartósított szójabab táplálkozási használatra,
étkezési zselék, étkezési zsírok, zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok elõállításához, sajtok, tej, tejtermékek, vaj, vajkrém, zsír-
tartalmú keverékek kenyérre.

(111) 193.477 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01025 (220) 2007.03.27.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérelt szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal járó
apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség bizto-
sítása.

(111) 193.478 (151) 2008.04.01.
(210) M 07 01996 (220) 2007.05.29.
(732) Hajdu Pál, Tószeg (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PILLANGÓ
(511) 32 Vizek, ásványvizek, termékek ásványvizek elõállításához,

szénsavas italok, termékek szénsavas vizek elõállításához, porok
szénsavas italokhoz, készítmények italok elõállításához, szörpök
italokhoz, szörpök limonádékhoz, limonádék, gyümölcslevek, al-
koholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkohol-
mentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, izotóniás italok,
zöldséglevek.
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(111) 193.489 (151) 2008.04.02.
(210) M 06 02763 (220) 2006.08.14.
(732) Frosta Sp.z o.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(541) Arany halrudak
(511) 29 Halrudak.

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

(111) 193.490 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02297 (220) 2007.06.22.
(732) BSI Futó Kft., Budapest (HU)

(541) EB SZIGET
(511) 41 Sportversenyek rendezése, stadionok bérlése.

(111) 193.491 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02487 (220) 2007.07.10.
(732) TOTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.492 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02488 (220) 2007.07.10.
(732) Nordland Víz- és Uszodatechnika Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 11 Vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízderítõ,
vízkezelõ, víztisztító berendezések, háztartási és ipari vízlágyító,
vízszûrõ, vízmelegítõ készülékek, berendezések, szennyvíz tisztí-
tására szolgáló berendezések; uszoda vizét kezelõ, fertõtlenítõ,
szûrõ, vízkezelõ berendezések; szûrõt magában foglaló víznyo-
mást szûrõ rendszer, szelepek, szabályozók, nyomásérzékelõ be-
rendezések.
37 Építkezés, javítás, szerelési, karbantartási szolgáltatások;
víz- és csatornavezeték, víz- és szennyvíztisztító, berendezések
építése, szerelése, egyéb épületgépészeti szerelése; szauna-, inf-
rakabin-, hidromasszázs-, kül- és beltéri medencék, uszoda épít-
mények építése; elõre gyártott szerkezetek, uszodamedence-fedé-
sek helyszíni összeszerelése, felállítása; tetõszerkezet-építés, te-
tõfedés, vízszigetelés; vízkezelõ és uszodatechnikai berendezé-
sek szervizelése, karbantartása.
42 Szakmai tervezés és mûszaki tanácsadás, szakvélemény
szolgáltatása, különösen építõmérnöki munkák víz-szennyvíz,
szauna-, kül- és beltéri uszodatechnikai rendszerek telepítésével

kapcsolatban, tervezés és fejlesztés; szolgáltatások vízkezelés és
vízellátás berendezéseivel, rendszereivel kapcsolatban; szolgálta-
tások és vizsgálatok végzése víz- és uszodatechnikai rendszerek
telepítésével, karbantartásával kapcsolatban; konzultáció és szer-
zõdéses vizsgálatok végzése; vizek és vizes alapú minták vegyi
analízise; szerzõdéses vegyi analitikai vizsgálatok végzése; szani-
teráruk funkcionális alkatelemeinek tervezése és fejlesztése; ta-
nácsadási, licencia forgalmi és konzultációs tevékenység az eddi-
giekkel kapcsolatban.

(111) 193.493 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02489 (220) 2007.07.10.
(732) NOVINFO KKt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; magazi-
nok, idõszaki lapok, hírlevelek, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése, információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása.

(111) 193.494 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02497 (220) 2007.07.10.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

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

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek, bõrkonzerváló
szerek.
5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, bébiételek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 193.495 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02490 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) Quamatel Mini. Védelem a gyomornak.
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 193.496 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02498 (220) 2007.07.10.
(732) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(111) 193.497 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02499 (220) 2007.07.10.
(732) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(111) 193.498 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02500 (220) 2007.07.10.
(732) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-
szerelése; lopás elleni riasztók felszerelése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; õrzött értékszállítás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; testõrszolgálat; de-
tektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági
kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése.

(111) 193.499 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02502 (220) 2007.07.10.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT AIRSIDE PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 193.500 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02503 (220) 2007.07.10.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 193.501 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02504 (220) 2007.07.10.
(732) Szuperszíj Kft., Budapest (HU)

(541) PRIMBELT
(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.
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) 193.502 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02505 (220) 2007.07.10.
(732) Brandenburg Géza, Érd (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
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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).
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) 193.503 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02506 (220) 2007.07.10.
(732) Dent-Land Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság,

Miskolc (HU);
Huniko-Dent Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató
Kft., Miskolc (HU)

(740) dr. Barzó Timea ügyvéd, Miskolc

(541) DENTLAND
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolá-

si szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, ker-
tészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 193.504 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02512 (220) 2007.07.10.
(732) Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd, Zhejiang (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Emelõtargoncák, jármûvek hidraulikus hálózatai, fékek jár-
mûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, jármûkarosszé-
riák, motorházfedél-emelõk (szárazföldi jármûvek részei), hajtó-
mûtengelyek szárazföldi jármûvekhez, légszivattyúk, (jármûtar-
tozékok), sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi
jármûvekhez.

(111) 193.505 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02513 (220) 2007.07.10.
(732) Novomagnetic 3000 Kft., Mogyoród (HU)
(740) dr. Luczai Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 193.506 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02592 (220) 2007.06.06.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARTY REJTVÉNY REVÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

(111) 193.507 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02597 (220) 2007.06.06.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TEREFERE REJTVÉNY REVÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 193.508 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02600 (220) 2007.06.06.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FANNY REJTVÉNY REVÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 193.509 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02685 (220) 2007.06.06.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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) 193.510 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02686 (220) 2007.06.06.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 193.511 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02687 (220) 2007.06.06.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 193.512 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02689 (220) 2007.06.06.
(732) Herendi Miklós, Budapest (HU)
(740) Elzett Zár- és Vasalatárugyár, Sopron

(541) Második-lépcsõ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

(111) 193.513 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02690 (220) 2007.06.06.
(732) Herendi Miklós, Budapest (HU)

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

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

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

(111) 193.514 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02691 (220) 2007.06.06.
(732) dr. Szemerey Balázs István, Budapest (HU)

(541) AKADÉMIA AESTHETICA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások emberek részére; különösen plasztikai sebészet.

(111) 193.515 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02709 (220) 2007.07.26.
(732) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

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

(541) ProControl
(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) 193.516 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02712 (220) 2007.07.26.
(732) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg
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(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) 193.517 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02713 (220) 2007.07.26.
(732) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

(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) 193.518 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02714 (220) 2007.07.26.
(732) KK Transz International Fuvarozó és Szolgáltató Kft.,

Érd (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.519 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02822 (220) 2007.08.13.
(732) Pimper István, Veszprém (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MeDDDImage
(511) 16 Papírból és kartonból készült termékek, amelyek nem tar-

toznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvek, kézi-
könyvek, albumok, atlaszok, brosurák, vékony fûzött könyvek,
könyvecskék, füzetek, katalógusok, noteszek, nyomtatott publi-
kációk, oktatási eszközök (készülékek kivételével), folyóiratok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), iratgyûjtõk, dossziék, irattar-
tók (irodai cikkek), iskolaszerek, cserélhetõ betétlapos (irattartók-
ra kihúzható) fedõlapok, fedelek, kötések, borítók (papíráruk),
könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, fényképek, képek, levele-
zõlapok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrá-
zolások, nyomatok (metszetek), naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, efemeridák, nyomtatványok, portrék, arcképek, poszte-
rek, prospektusok, transzparensek (papíráruk), plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, hirdetõtáblák papírból vagy karton-

ból, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók
(papírból).
41 Könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, online
elérhetõ elektronikus publikációk, digitális képfelvételezés, szó-
rakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadá-
sa.

(111) 193.520 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02823 (220) 2007.08.13.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COOL EXOTIC
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(111) 193.521 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02825 (220) 2007.08.13.
(732) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.522 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02826 (220) 2007.08.13.
(732) KMC Solution Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Érd (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, személyzet kiválasztása pszichológiai eljá-
rásokkal, állásközvetítõ irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
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tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 193.523 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02971 (220) 2007.08.30.
(732) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László, Sopron

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok.
34 Dohány; dohányzási cikkek, gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 193.524 (151) 2008.04.02.
(210) M 07 02973 (220) 2007.08.30.
(732) Mûszaki Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók, okta-
tóberendezések és -felszerelések.
16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tanköny-
vek és egyéb ismeretterjesztõ kiadványok, könyvkötészeti cik-
kek, fényképek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivéte-
lével).
35 Reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Üzenetek továbbítása, internetszolgáltatás.
41 Nevelés és szórakoztatás, tanítás, oktatás, könyvkiadás.

(111) 193.553 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 03449 (220) 2007.10.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.554 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 03448 (220) 2007.10.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.555 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 03447 (220) 2007.10.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.556 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 03450 (220) 2007.10.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.557 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 03451 (220) 2007.10.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.558 (151) 2008.04.07.
(210) M 06 03230 (220) 2006.09.28.
(732) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hanghordozók különösen kazetták, CD-k, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.563 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 00431 (220) 2007.02.09.
(732) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

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

(111) 193.564 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 00433 (220) 2007.02.09.
(732) Gombi 96 Bt., Szeged (HU)
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(546)

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

(111) 193.566 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 00788 (220) 2007.03.09.
(732) RGCM-Rumi Génmegõrzõ Centrum Mezõgazdasági Kft.,

Rum (HU)
(740) dr. Nagy Norbert, Nagy és Madlovits 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 193.568 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 02212 (220) 2007.06.13.
(732) Pelczer Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Akusztikus csatolók, anyagok elektromos vezetékekhez
(huzalok, kábelek), audiovizuális tanítási eszközök, belsõ, fedél-
zeti távbeszélõ készülék, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek
(integrált áramkörök), detektorcsõ, audion (rádió), detektorok, di-
afragmák (akusztika), diktafonok, dugaszolóaljzatok, dugaszok,
elektromos csatlakozások, elektromosan fûtött zoknik, elektroni-
kus jeladók, ellenállások, elektromos, erõsítõcsövek, erõsítõk,
fejhallgatók, fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz, frek-
venciamérõk, hangátviteli készülékek, hangfelszedõ karok le-
mezjátszókhoz, hengfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangszóródobozok, hang-
szórók, hangosbemondók, hangvezetõk, hangvisszaadó készülé-

kek, határolók, limiterek (elektromosság), integrált áramkörök,
interfészek (informatika), kapacitásmérõk, kazetta lejátszók, ká-
belek, elektromos, koaxiális kábelek, kompakt(CD) lemezját-
szók, kompakt lemezek(audio-video), kondenzátorok, elektro-
mos, lemágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz, lemez-
adagolók, juke boxok (informatika), lemezjátszók, lemezjátszó-
tûk cseréjére szolgáló készülékek, lemezmeghajtók (számítógé-
pekhez), magnetofonfej-tisztító szalagok, magnetofonok, magne-
tofonszalagok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, mág-
nesszalag-egységek (informatika), memóriakártyák, intelligens
mikrokártyák, metronómok, ütemadók, mérlegek, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, mérõkészülékek, elektromos, mérõmûsze-
rek, mikrofonok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülé-
kek, optikai adathordozók, optikai lemezek, optikai letapogató-
egységek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak), oszcillográfok,
precíziós mérlegek, precíziós mérõmûszerek, rádiók jármûvekbe,
rádiókészülékek, sétálómagnók, számítógép-perifériák, számító-
gépprogramok (rögzített), szigetelt rézhuzalok, szoftverek (rögzí-
tett), szonárok, hanglokátorok, szórakoztatókészülékek, amelyek
csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, szünetmentes
áramforrások, távirányító készülékek, televíziós készülékek, tér-
hatású készülékek, tölcsérek hangszórókhoz, töltõkészülékek
elektromos elemekhez, transzformátorok, tranzisztorok, tûk le-
mezjátszókhoz, vákuumcsövek (rádió), vevõkészülékek (audio-,
video-), vezetékcsatlakozások, elektromos, vezetékek, elektro-
mos, vezetõk, elektromos, videojáték-kazetták, videokamerák,
videokazetták, videoképernyõk, videomagnók, képmagnók, vi-
deoszalagok, villamos kábelek, wurlitzerek (zenegépek), zavar-
szûrõ készülékek (villamosság), állványok fényképezõgépekhez.

(111) 193.573 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 02363 (220) 2007.06.29.
(732) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

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

(111) 193.588 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 02422 (220) 2007.07.05.
(732) Diagon Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 193.589 (151) 2008.04.07.
(210) M 07 02431 (220) 2007.07.05.
(732) Komócsin Zoltán, Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(541) tokaji életcsepp
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó italok.

(111) 193.615 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 01332 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) PRESNOLIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve asztma ellenes és tüdõgyó-

gyászati készítmények.

(111) 193.616 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 01003 (220) 2007.03.27.
(732) Baár János, Budapest (HU)

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

lásadás.

(111) 193.617 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 03552 (220) 2007.10.20.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.618 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02827 (220) 2007.08.14.
(732) Toponári Aqua Kft., Kaposvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) ZSELICI GYÉMÁNT
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(111) 193.619 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02733 (220) 2007.07.27.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/143445 2007.07.30. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AVELLE
(511) 10 Orvosi eszközök, nevezetesen pneumatikus eszközök a vé-

nás betegségek kezelésére.

(111) 193.620 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02721 (220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 193.623 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02728 (220) 2007.07.27.
(732) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Choco-Choco
(511) 30 Desszertporok, italporok.

(111) 193.624 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02518 (220) 2007.07.11.
(732) Ye Mengya, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(111) 193.625 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02517 (220) 2007.07.11.
(732) Becsei Áron, Budapest (HU)

(541) BEXEI
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 193.626 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02716 (220) 2007.07.17.
(732) Szécsényi Sütõipari és Kereskedelmi Kft.,

Dunaújváros (HU)

(541) ez íz lett
(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) 193.628 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 00719 (220) 2005.06.20.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DOLCE GUSTO
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok;

kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló alapú készítmények
és italok; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények és italok; ka-
kaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládéalapú készí-
mények és italok.

32 Alkoholmentes italok.

(111) 193.647 (151) 2008.04.08.
(210) M 06 00378 (220) 2006.02.03.
(732) Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU);

Braun Dániel, Nyúl (HU)

(541) „NYÚLI HÚSVÉT” TAVASZI FESZTIVÁL
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓ

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

(111) 193.648 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02739 (220) 2007.07.31.
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt.

(f. a.), Orosháza (HU)
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(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.

(111) 193.649 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02862 (220) 2007.08.16.
(732) Teva Pharmaceuticals Ltd., Jerusalem (IL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) RISONATE
(511) 5 Gyógyászati készítmény csontrendellenességek kezelésére

és megelõzésére.

(111) 193.651 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 03009 (220) 2007.09.04.
(732) Wormsign-Computer Kft., Szigethalom (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Realpower
(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk.

(111) 193.652 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02330 (220) 2007.06.27.
(732) Clipeus Munka-, Tûz- és Környezetvédelmi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kiskunlacháza (HU)
(740) dr. Horváth Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezések fel-
ügyelete (irányítása).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatási vizsgáztatás.
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; környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki szakértõi tevé-
kenység.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egész-
ségügyi szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások,
szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(111) 193.654 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 01584 (220) 2007.04.24.
(732) Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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) 193.667 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02314 (220) 2007.06.25.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Regens
(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) 193.669 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02308 (220) 2007.06.25.
(732) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 193.671 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02309 (220) 2007.06.25.
(732) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KING STONE ACROPOL
(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.

(111) 193.672 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02311 (220) 2007.06.25.
(732) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 193.673 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02310 (220) 2007.06.25.
(732) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ACRYLSEAL
(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.
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(111) 193.674 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02307 (220) 2007.06.25.
(732) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 193.675 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02313 (220) 2007.06.25.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Glowe’s
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 193.676 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02128 (220) 2007.06.07.
(732) RS Testkultúra Sportegyesület, Budaörs (HU)

(541) Air-Bo rekreációs program
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 193.678 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 02312 (220) 2007.06.25.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) ARANYKOSÁR
(511) 30 Tésztafélék.

(111) 193.679 (151) 2008.04.08.
(210) M 06 03937 (220) 2006.12.04.
(732) CONGRESS Rendezvényszervezõ Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Kató Balázs, Kató Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Kiállításszolgáltatás.

(111) 193.680 (151) 2008.04.08.
(210) M 07 01888 (220) 2007.05.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(111) 193.696 (151) 2008.04.09.
(210) M 07 00804 (220) 2007.03.10.
(732) Intercooperation Marketing és Disztribúciós Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Béres István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Borotválkozás utáni arcszeszek; dezodorok személyes hasz-
nálatra; illatszerkészítmények; illatszerek; izzadásgátló pipere-
cikkek; kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölni-
víz; napvédõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr lebarnu-
lására); samponok; virágkivonatok (illatszerek).

5 Egészségügyi kötszerek; elsõsegély gyógyszerdobozok;
géz kötésekhez; ragtapasz; szájápoló szerek gyógyászati haszná-
latra; tyúkszemtapaszok; vitaminkészítmények; égési sérülések
kezelésére szolgáló készítmények.

17 Salakgyapot (szigetelõanyag); szigetelõ fémfóliák; szigete-
lõanyagok; szigetelõk; szigetelõnemez; szigetelõpapír, kátrány-
papír; szigetelõszalagok; szintetikus gumi; vízhatlan tömítések;
öntapadós szalagok orvosi, papíripari vagy háztartási használattól
eltérõ használatra; üveggyapot szigetelési célra; üvegszálak szi-
getelésre; üvegszálból készült szövetek szigetelésre.

19 Ajtók, nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl; aj-
tótáblák, kapubéleletek nem fémbõl; belsõ borítólemezek, nem
fémbõl, építési célokra; burkolatok (építés), nem fémbõl; burko-
lólapok építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; bur-
kolólemezek, nem fémbõl; csapóajtók, nem fémbõl; díszlécek
párkányokhoz, nem fémbõl; faforgácslemez (farostlemez) (épí-
tés); falborítások (építés), nem fémbõl; falborítások, nem fémbõl;
furnér, lemezelt fatábla; gipsz; gipszvakolat; habarcs építési cé-
lokra; kapuk, nem fémbõl; karton építkezési célokra; küszöbök,
nem fémbõl; mennyezetek, nem fémbõl; mûanyag sínek (építõ-
anyagok).

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok; alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás
italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; sörök;
szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádéhoz; ter-
mékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõ-
állításához; zöldséglevek.

33 Alkoholos italok; borok; curacao; gin; gyümölcstartalmú al-
koholos italok; likõrök; mentalikõr; rum; szaké; szeszes italok;
vodka; whisky; égetett szeszesitalok.

35 Adóbevallások elkészítése; beszerzõi szolgáltatások (áruk
illetve szolgáltatások beszerzése mások számára); eladási propa-
ganda (mások számára); hirdetési oldalak készítése; import-ex-
port ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezé-
se; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; könyvelés;
piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; árubemutatás;
áruminták terjesztése; üzleti információk; üzletszervezési tanács-
adás.

36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi
elemzések; vagyonkezelés.

(111) 193.697 (151) 2008.04.09.
(210) M 06 03931 (220) 2006.12.04.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej; tejtermékek.

30 Fagylalt; jégkrém.
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(111) 193.698 (151) 2008.04.09.
(210) M 06 04058 (220) 2007.01.18.
(732) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Koszorú István, Sopron

(546)

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

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

(111) 193.708 (151) 2008.04.14.
(210) M 06 04035 (220) 2006.12.11.
(732) H-DRIVE EURÓPA Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Gépjármûalkatrész, felszerelés, elektronika, világítás; jár-
mûvek: szárazföldi közlekedési eszközök.

(111) 193.709 (151) 2008.04.14.
(210) M 06 03934 (220) 2006.12.04.
(732) FOODWAY Kft., Budapest (HU)

(541) SUBMARINE
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 193.710 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02607 (220) 2007.07.19.
(732) Baltaxia S.r.o., Banská Bistrica (SK)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús (nem élõ), tartósított húskivo-
natok.

(111) 193.711 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02025 (220) 2007.05.30.
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Õrizd meg vitalitásodat, bárhol is élsz!
(511) 29 Tojás; étolajok és étzsírok, tej és egyéb tejtermékek, túró,

sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; gyü-
mölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúsá-
gok, zselék, lekvárok, befõttek.

(111) 193.712 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02908 (220) 2007.08.23.
(732) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 193.713 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 01771 (220) 2007.05.11.
(732) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(740) Marton Róbert, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, 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.

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

(111) 193.714 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02601 (220) 2007.07.19.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ilyenek voltunk – 10 éves a TV2
(511) 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) 193.715 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02618 (220) 1999.01.18.
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)
(740) GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) VOGUE
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; koz-

metikai készítmények haj tisztítására és kezelésére; kozmetikai
célú készítmények zuhanyozáshoz és fürdéshez; dezodorok sze-
mélyes használatra, szépítõszerek, ajakrúzsok, szemöldökceru-
zák, szemhéjfestékek, szájfestékek, körömlakkok; napozókészít-
mények.

(111) 193.716 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02043 (220) 2007.05.30.
(732) LEDO Kft., Szada (HU)
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(554)

(511) 30 Jégkrém.

(111) 193.717 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02026 (220) 2007.05.30.
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Pöttyös Országjáró Szupertúra
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 193.720 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02596 (220) 2007.07.19.
(732) Radics Edit, Budapest (HU); Kõszegi Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 193.721 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02777 (220) 2007.08.06.
(732) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIDE’n’ROLL
(511) 12 Kerékpár.

(111) 193.722 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02783 (220) 2007.08.06.
(732) MARECO Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 193.723 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02037 (220) 2007.05.30.
(732) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 193.724 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02413 (220) 2007.07.03.
(732) Inn-Side Hotels Kft, Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(111) 193.725 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02038 (220) 2007.05.30.
(732) Montessini Kft., Budapest (HU)

(541) PIETRA SPADA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.728 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02608 (220) 2007.07.19.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szõke Kapitány
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 193.729 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02031 (220) 2007.05.30.
(732) Sütõ Zoltán, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-
delmi ügyletek adminisztrációja.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek, valamint bálok szervezése, fogadások tervezése,
hangstúdió szolgáltatások, helyfoglalások, játékkaszinók, játék-
termi szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális kiállítások szervezése, oktatások, rádió- és televízió-
programok készítése, show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, színházi produkciók, szórakoztatás, zenés kabarék, vari-
eték.
42 Ajándék-összeállítás, autókölcsönzés, állatkozmetika; ál-
latpanziók, divattervezés, divatinformáció, estélyiruha-kölcsön-
zés, éttermek, fodrászszalonok, házasságközvetítõi szolgáltatá-
sok, helyfoglalások, horoszkópkészítés, masszázs, orvosi szolgál-
tatások, óra és ékszerek értékesítése, ruhakölcsönzés, szállodai
szolgáltatások, szépségszalonok, társkeresõ klubok, virágköté-
szet.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 193.730 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02780 (220) 2007.08.06.
(732) Zamárdi Nagyközség Polgármestere, Zamárdi (HU)

(546)

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

(111) 193.732 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02035 (220) 2007.05.30.
(732) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 193.733 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02040 (220) 2007.05.30.
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 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.

(111) 193.736 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02909 (220) 2007.08.23.
(732) Emeshel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.
14 Ékszerek.
21 Üvegáru.
25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 193.737 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02774 (220) 2007.08.06.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRONTÁL Nemzetközi nyílászáró-, üvegipari,
kapu és árnyékolástechnikai szakkiállítás

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

(111) 193.738 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02778 (220) 2007.08.06.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 193.739 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02411 (220) 2007.07.03.
(732) Best Food Market Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.740 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02606 (220) 2007.07.19.
(732) Abai Sándor, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ABAI
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen nyílászárók; ablakok.
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(111) 193.741 (151) 2008.04.14.
(210) M 06 03792 (220) 2006.11.20.
(732) Quantrax Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 11 Gázkészülékekhez szabályozó- és biztonsági szerelvények;
szabályozószerelvények a víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez.

(111) 193.750 (151) 2008.04.14.
(210) M 07 02022 (220) 2007.05.30.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kossuth Rádió – a szavak ereje
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 193.759 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03817 (220) 2007.11.14.
(732) Kassai Lajos, Kaposmérõ (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 193.760 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03826 (220) 2007.11.14.
(732) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Távközlési készülékek és berendezések, mindezek alkatré-
szei és tartozékai.
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; vércukormérõ
berendezések és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai.

(111) 193.764 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02268 (220) 2007.06.20.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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; beleértve a margarinokat.

(111) 193.765 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02263 (220) 2007.06.20.
(732) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD SZALÁMI
(511) 29 Különféle fajta szalámik.

(111) 193.766 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01828 (220) 2007.05.16.
(732) Marriott Worldwide Corporation (Maryland állam

törvényei szerint mûködõ cég), Bethesda, Maryland (US)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CHAMPIONS
(511) 43 Bárszolgáltatások, koktélszolgáltatások, nightclub szolgál-

tatások és éttermi szolgáltatások.

(111) 193.767 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02458 (220) 2007.07.06.
(732) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.768 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02267 (220) 2007.06.20.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLORIOL
(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; beleértve a margarinokat.

(111) 193.769 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02260 (220) 2007.06.20.
(732) Karácsony Róbert, Gyõr (HU)
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(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, egyéb alkoholmentes ita-
lok, szörpök.

(111) 193.770 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02807 (220) 2007.08.09.
(732) 4P-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Miklós, Dr. Benke Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, gépkocsik kar-
bantartása és javítása; jármûvek javítása és szerelése; jármûvek
karbantartása; karosszériajavítás; jármûfényezés; jármûjavító
mûhelyek; jármûmosás; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni
kezelése; jármûvek tisztítása.

(111) 193.771 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01821 (220) 2007.05.16.
(732) BEAUTY FITT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 41 Egészség(védõ) klubok (kondicionálás), oktatás, sportedzõ-
tábori szolgáltatás, sportlétesítmények üzemeltetése, sportverse-
nyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés,
tornatanítás.

(111) 193.772 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01608 (220) 2007.04.26.
(732) Agrofermentinvest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Elemér, Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Speciális komposztálási eljárás eredményeként létrejövõ,
mezõgazdasági termésnövelõ, környezetbarát, ásványi anyagok-
kal dúsított, granulált szerves trágyák.

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) 193.773 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01614 (220) 2007.04.26.
(732) dr. Berend Róbert, Budapest (HU);

Fabók Ágnes, Budapest (HU)

(541) EZÜST 12
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 193.774 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02102 (220) 2007.06.04.
(732) Ferr-Express Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, illetve ezekbõl készült
fémtermékek, nevezetesen fémcsövek, csõvezetékek, szelepek,
folyadékelvezetõ csövekhez és csatornákhoz való fémbõl készült
rögzítõelemek, fémszerelvények, bilincsek, láncok, csapok, ku-
pakok; fém tömegcikkek; fém építõanyagok; lakatosipari termé-
kek; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és
huzalok, fémvezetékek, lakatosipari termékek; fémbõl készült
építõanyagok; hordozható fémszerkezetek, egyéb fémtermékek
és minden más, a 6. áruosztályba tartozó termék.

40 Anyagmegmunkálás, fémöntés, kovácsolás, forgácsolás,
sajtolás, köszörülés, fémek bevonása, felülkezelése, kadmiumo-
zás, krómozás, fémek hõkezelése, edzése, fémfelületek kezelése,
galvanizálás, ónozás, cinezés, polírozás (csiszolás) és minden
más, a 40. osztályba tartozó szolgáltatás.

(111) 193.775 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02253 (220) 2007.06.20.
(732) Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.776 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02262 (220) 2007.06.20.
(732) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD
(511) 29 Hús, húskészítmények, hentesáruk.

(111) 193.777 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02258 (220) 2007.06.20.
(732) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

(541) VIDRÓCZKI
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111) 193.778 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02808 (220) 2007.08.09.
(732) Szilkrambo Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(111) 193.779 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02810 (220) 2007.08.09.
(732) Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 193.780 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01050 (220) 2007.03.29.
(732) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 193.781 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02459 (220) 2007.07.06.
(732) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.782 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01051 (220) 2007.03.29.
(732) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 193.783 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01067 (220) 2007.03.29.
(732) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvéte-
lek készítése, kiadása, forgalmazása, szépségverseny-szervezés.

(111) 193.784 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03137 (220) 2007.09.13.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL WHITE NOW
(511) 3 Fogkrémek, szájvizek nem orvosi célokra, fogorvosi políro-

zók, fogpor.

(111) 193.785 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02105 (220) 2007.06.04.
(732) Mráz Sándor, Esztergom (HU);

Nagy Vilma, Budapest (HU);
Nagy Károly, Budapest (HU);
Sallai Ákos, Budapest (HU)

(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos termék.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fém-
vezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utaztatás.
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) 193.786 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02265 (220) 2007.06.20.
(732) Sales Force 1 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ásványi, enzimes és probakteriális ipari tisztítószerek, zsír-
oldók.
3 Vízkõoldó, organikus vízkõoldó, háztartási ásványi, enzi-
mes és probakteriális tisztító- és mosószerek, zsíroldók, probakte-
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riális állattisztító szerek, egészségügyben használatos probakteri-
ális tisztítószerek, probakteriális légfrissítõ.
5 Poratka-allergia elleni permet, probakteriális környezetsta-
bilizáló szerek, probakteriális légfrissítõ, háztartási és mezõgaz-
dasági probakteriális állattisztító szerek, egészségügyben haszná-
latos probakteriális tisztítószerek.

(111) 193.787 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02470 (220) 2007.07.06.
(732) dr. Noszticzius Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOLUMIUM
(511) 5 Fertõzésgátló szer (antiszeptikum).

(111) 193.788 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02942 (220) 2007.08.28.
(732) Euro Sharpness Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(111) 193.789 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02106 (220) 2007.06.04.
(732) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ RÁNTÁS POR
(511) 30 Liszt és más gabonakészítmények, fûszeres mártások.

(111) 193.790 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02809 (220) 2007.08.09.
(732) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Minõségi palackos bor.

(111) 193.791 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 00314 (220) 2007.01.31.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 11 Elektromos világítóberendezések; világítástechnikai készü-
lékek és eszközök; mindennemû elektromos lámpák; izzólámpák,
azok alkatrészei; fénycsövek, kompakt fénycsövek; fénycsõgyúj-
tók (starterek); magasnyomású higanygõzlámpák, nátriumlám-
pák, fémhalogén lámpák; izzólámpák-, fénycsöves, kompakt
fénycsöves lámpák és azok alkatrészei.

(111) 193.792 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01606 (220) 2007.04.25.
(732) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) GOLF TEAM
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 193.793 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02264 (220) 2007.06.20.
(732) Gelencsér Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.
40 Anyagmegmunkálás; különösen kelme, függöny, ágynemû,
asztalnemû szabása, varrása, szegése, hímzése; függönytartók,
karnisok készítése, szerelése.

(111) 193.794 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02107 (220) 2007.06.04.
(732) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ BESAMEL MÁRTÁS POR
(511) 30 Fûszeres mártások.

(111) 193.795 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02255 (220) 2007.06.20.
(732) Infocards Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 35 Reklámozás, reklámügynökségi tevékenység.

(111) 193.796 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02256 (220) 2007.06.20.
(732) Pannon Aqua ’95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda, Hatvan

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 193.797 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02261 (220) 2007.06.20.
(732) Otto Bock Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Polyák Edit, Polyák Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DIALÓGUS
(511) 9 CD/DVD lemezek az orvostechnika, valamint a gyógyászati

segédeszközök területén.
16 Hírlevél, ügyfélmagazin, folyóiratok, prospektusok az or-
vostechnika valamint a gyógyászati segédeszközök területén.
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35 Reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek publiká-
lása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezé-
se az orvostechnika, valamint a gyógyászati segédeszközök terü-
letén.

41 Elektronikus folyóirat online kiadása, online elérhetõ elekt-
ronikus publikációk az orvostechnika, valamint a gyógyászati
segéseszközök területén.

(111) 193.798 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02626 (220) 2007.07.20.
(732) Soltész Péter, Veresegyház (HU);

Soltész Mónika, Veresegyház (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, hideg- és melegkonyhás, svédasztalos jellegû
étterem.

(111) 193.799 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03103 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 193.800 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03102 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(111) 193.801 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01668 (220) 2007.05.03.
(732) Gál Katalin, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.802 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02644 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DICLOREUM
(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) 193.803 (151) 2008.04.15.
(210) M 06 03390 (220) 2006.10.16.
(732) PÉCSI GASTROSPEED Bt., Pécs (HU)

(541) FLEKKEN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 193.804 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02637 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VESSEL
(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) 193.805 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02642 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BENORAL
(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) 193.806 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03094 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
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(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(111) 193.807 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03092 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.808 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02634 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ETAXENE
(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) 193.809 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01877 (220) 2007.05.21.
(732) BARTH-TEL Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 193.810 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02650 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NIFEDICOR
(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) 193.811 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02923 (220) 2007.08.24.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 193.812 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03091 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.813 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 01798 (220) 2007.05.14.
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIMA
(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk és akkumulátor-cella-

vizsgálók.

(111) 193.814 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 02638 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) REDACTIV
(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) 193.815 (151) 2008.04.15.
(210) M 07 03101 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 193.816 (151) 2008.04.15.
(210) M 06 03385 (220) 2006.10.16.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIZSVARÁZS
(511) 29 Mártás, szaft; leveskészítmények; levesek; étkezési olajok

és zsírok.
30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények; keményítõtartal-
mú termékek étkezéshez, liszttartalmú ételek; fûszerek, ízesítõk,
fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok (ízesítõszerek, fû-
szeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütésé-
hez, fõzéséhez.
31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; friss zöldségek; vetõmagok; tápanyagok állatok
számára.

(111) 193.817 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02643 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LANZOGASTRO
(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) 193.818 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02639 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LORMYX
(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) 193.819 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02640 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XIFAXAN
(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) 193.820 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03093 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.821 (151) 2008.04.16.
(210) M 06 03758 (220) 2006.11.16.
(732) Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(541) Spirit reinvent jeans
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk és kalapáruk.

(111) 193.822 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02654 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POLIDES
(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) 193.823 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02641 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NORMIX
(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) 193.824 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 01878 (220) 2007.05.21.
(732) Gábor Sándor, Dombóvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) MAGYAR RAPSZÓDIA
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; cukor, liszt, emberi fo-

gyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl
készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemények, torták, tészta-
félék; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládéalapú készítmé-
nyek és italok, csokoládés tej, csokoládéalapú fagylaltok, fa-
gyasztott édességek és jégkrémek, krémfagylaltok, valamint ezek
elõállításához szükséges készítmények; csokoládés gabonape-
hely-szeletek; édességek, cukorkák; kávé, kávéeszenciák és -ki-
vonatok, cikória és kávékeverékek; kávépótlók; tea, teakivona-
tok, méz és mézpótlók; snackételek; készételek, desszertek, pu-
dingok.

(111) 193.825 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 00359 (220) 2007.02.02.
(732) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 12 Kerékpár.

(111) 193.826 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02645 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALFAFERONE
(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) 193.827 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03097 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(111) 193.828 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02653 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAGILEN
(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) 193.829 (151) 2008.04.16.
(210) M 06 03383 (220) 2006.10.16.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HÚSVARÁZS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves-kon-

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
étkezési olajok és zsírok.

30 Keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú éte-
lek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet, fû-
szerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez.

31 Tápanyagok állatok számára.

(111) 193.830 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02652 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GYNLINE
(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) 193.831 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 01793 (220) 2007.05.14.
(732) dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

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

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

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

(111) 193.832 (151) 2008.04.16.
(210) M 06 03872 (220) 2006.11.27.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SYSTHANE DUPLO
(511) 5 Rovarirtó szerek, féregirtó szerek, fungicid, herbicid, in-

szekticid szerek.

(111) 193.833 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 01671 (220) 2007.05.03.
(732) Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEFLATINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(111) 193.834 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02071 (220) 2007.05.31.
(732) Kucsorka László, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda - Pintz György

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
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(111) 193.835 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02646 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLUXUM
(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) 193.836 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02649 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PROCTOSOLL
(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) 193.837 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03096 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.838 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 01879 (220) 2007.05.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Toplak.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.839 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03100 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.840 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02656 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

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

(541) MECLON
(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) 193.841 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02635 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 193.842 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02632 (220) 2007.07.20.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALIAKRA
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 193.843 (151) 2008.04.16.
(210) M 06 03763 (220) 2006.11.16.
(732) Xu Xue Hua, Budapest (HU)

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.844 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 01873 (220) 2007.05.21.
(732) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
38 Elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz, számítógép-terminálok közötti összekötte-
tések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikia médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, szá-
mítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszo-
rosítása, számítógép kölcsönzése, számítógépes adatok helyreál-
lítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rend-
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szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korsze-
rûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-progra-
mozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 193.845 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03099 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.846 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 03072 (220) 2007.09.11.
(732) Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Bajkál
(511) 43 Gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-

déglátóipar.

(111) 193.847 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02655 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TROFOGIN
(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) 193.848 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02647 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TETRAMIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok
és fogászati mintázóanyagok; kártékony állatok és növények
irtására szolgáló készítmények.

(111) 193.849 (151) 2008.04.16.
(210) M 06 03495 (220) 2006.10.25.
(732) Domján Ilona, Szentes (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.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.850 (151) 2008.04.16.
(210) M 07 02651 (220) 2007.07.20.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KETODOL
(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) 193.859 (151) 2008.04.17.
(210) M 07 03610 (220) 2007.10.26.
(732) Poteczki Imre, Budakalász (HU);

Yan Zheng Biao, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

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

tisztító,- fényesítõ,- súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
9 Szemüvegek, napszemüvegek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

A rovat 212 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 193.391, 193.392,
193.432, 193.468–193.478, 193.489–193.524, 193.553–193.558,
193.563, 193.564, 193.566, 193.568, 193.573, 193.588, 193.589,
193.615–193.620, 193.623–193.626, 193.628, 193.647–193.649,
193.651, 193.652, 193.654, 193.667, 193.669, 193.671–193.676,
193.678–193.680, 193.696–193.698, 193.708–193.717, 193.720–
193.725, 193.728–193.730, 193.732, 193.733, 193.736–193.741,
193.750, 193.759, 193.760, 193.764–193.850, 193.859
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