
(210) M 07 01071 (220) 2007.03.30.
(731) AgroterM Növényvédõszereket és Szervetlen Vegyianyagokat

Gyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,
Peremarton-Gyártelep (HU)

(740) dr. Tattayné dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) OLAJOS RÉZKÉN
(511) 1 Olajos rézként tartalmazó mezõgazdasági termékek, fémréz

(rézoxiklorid formájában), kén és ásványi olaj kombinációját tar-
talmazó mezõgazdasági termékek.

5 Olajos rézként tartalmazó permetezõszerek, fémréz (rézoxi-
klorid formájában), kén és ásványi olaj kombinációját tartalmazó
permetezõszerek.

(210) M 09 01224 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

kivéve gumiabroncsok, tömlõk és ezekkel kapcsolatos árucikkek.

(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

kivéve riasztók és lopásvédelmi termékek, alkatrészek jármûvek-
hez, központi zárak jármûvekhez, elektromos ablakemelõk jár-
mûvekhez, elektromosan mozgatható tetõk jármûvekhez.

(210) M 09 02036 (220) 2009.07.13.
(731) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 32 Ivóvíz.

(210) M 09 02037 (220) 2009.07.13.
(731) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 32 Ivóvíz.

(210) M 09 02191 (220) 2009.07.24.
(731) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Magyar Telekom Nyrt., 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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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.

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

(210) M 09 02547 (220) 2009.09.07.

(541) Öreg Kerka Néptáncegyüttes
(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társas-

tánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai tá-
borok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szer-
vezése és rendezése; fesztiválok szervezése; élõ elõadások bemu-
tatása).

(210) M 09 02550 (220) 2009.09.08.
(731) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai 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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; különösen mûsoros videó kazetták, videó le-
mezek, rajzfilmek, mûsoros audió és oktató kazetták, szalagok és
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kompakt lemezek (CD), DVD, oktató számítógép szoftverek,
CD-ROM-ok, osztálytermek számára adathordozót tartalmazó
oktató felszerelések filmszalagok, tanárok számára szolgáló okta-
tási vezérfonalak, képes szemléltetõ eszközök angol nyelvtanu-
lással vagy oktatással kapcsolatban.

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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, feladatlapok, levelezõlapok,
kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok),
újságok, naptárak, valamint nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak,
nyelvi munkafüzetek, oktatási reklámanyagok és minden egyéb
kiadvány angol nyelvtanulással vagy oktatással kapcsolatban.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen angol nyelvtanulással vagy ok-
tatással kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,
szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

(210) M 09 02555 (220) 2009.09.09.
(731) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, csúszdák [já-
tékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék
babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játék
automaták nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólag televí-
ziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, já-
tékok, játékszerek, készülékek elektronikus játékokhoz, amelyek
nem kizárólag tv vevõkészülékekkel mûködtethetõk, kirakós játé-
kok [puzzle], labdák labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek],
plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülõgé-
pek, siklóernyõk, táblajátékok, távirányítású játékjármûvek, teke,
kugli [játékok], építõjátékok, építõkockák [játékszerek], trükkös
játékok, rádió-távvezérlésû modellautók, modellmotorok, mo-
dellhelikopterek, modellhajók, modellrepülõk, modelltankok,
elektoromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), mûanyag ma-
kettek (ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték
kiegészítõk gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok, játék-
sárkányok, mûanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa
gyermekjátékok.

(210) M 09 02556 (220) 2009.09.09.
(731) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek, célgömbök, irányzékok lõfegyverekhez, géppuskák,
gépfegyverek, gránátok, hangtompítók puskákhoz, irányzékok,
nem teleszkóposak, lõfegyverekhez, karabélytokok, légpiszto-
lyok [fegyverek] lõállványok, lõfegyverek, lövedékek [fegyve-
rek], puskacsövek, puskák [fegyverek], ravaszvédõ kengyelek
puskákhoz és karabélyokhoz, revolverek, tisztogató kefék lõfegy-
verekhez, töltények, tölténytöltõ készülékek, airsoft fegyverek,

airsoft puskák, airsoft karabélyok, airsoft revolverek, airsoft gép-
pisztolyok, airsoft géppuskák, fegyver céltávcsövek, airsoft fegy-
verek kiegészítõ alkatrészeik, airsoft lövedékek.

(210) M 09 02557 (220) 2009.09.09.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02561 (220) 2009.09.09.
(731) Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., Taizhou City,

Jiangsu Province (CN)
(740) dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS

& SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Gumi adalékanyagok; vegyi közbensõ termékek gyógyszer-
gyártásban történõ felhasználásra; gyógyszerészeti közbensõ ter-
mékek gumi adalékanyagok gyártásában történõ felhasználásra;
papírgyártási adalékanyagok; festék adalékanyagok.

(210) M 09 02592 (220) 2009.09.14.
(731) Fortunor Trading Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A HÁZ ÉKSZEREI
(511) 17 Félkész termékek mûanyagból, tömítõ-, fojtó-, szigetelõ-

anyagok.

19 Nem fém építõanyagok, melyek a 19. osztályba tartoznak,
ablakok, ajtók, ajtókeretek, idomok, parketták, parkettafák, mû-
anyag építõanyagok, fa építõidomok, mûanyag építõidomok és
üvegbõl készült építõidomok, félkész (fûrészelt) fa, építési fa, táb-
laüveg zsaluk, redõnyök, fóliák, melyek a 19. osztályba tartoznak.

37 Építkezés, építési munkák, építõmérnöki tevékenység, javí-
tási szolgáltatások, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02664 (220) 2009.09.18.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZSILETT
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács;nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(210) M 09 02716 (220) 2009.09.23.
(731) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
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(541) WUNDERLICH
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

(210) M 09 02755 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLASSZ FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(210) M 09 02757 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLASS FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(210) M 09 02758 (220) 2009.09.28.
(731) Vision Pharma Kft., Tihany (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Arckikészítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süte-
ményekhez [illóolajok]; bõrkonzerváló szerek [kenõcsök]; dezo-
dorok személyes használatra; eszenciaolajok; fürdõsók nem gyó-
gyászati használatra; füstölõ készítmények [illatszerek]; gyógy-
szappanok; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek;
ionon [illatszergyártás]; izzadásgátló piperecikkek; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölnivíz; krémek bõrökhöz;
levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; ola-
jok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai

használatra; olajok tisztításra; samponok; szappanok; tisztítósze-
rek; virágkivonatok [illatszerek].

5 Dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fürdõsók;
gyógynövények; gyógyteák; olajok gyógyászati használatra.

31 Szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre;
virágok, élõ.

(210) M 09 02759 (220) 2009.09.28.
(731) Haier Air Zrt., Asia Center F212 P04, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02763 (220) 2003.08.29.
(731) Torrent Pharma GmbH, Nürnberg (DE)
(300) 30316069.1/05 2003.03.26. DE
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest

(541) TORRENT
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények, kivéve diure-

tikumokat és magas vérnyomás elleni szereket.

(210) M 09 02949 (220) 2009.10.12.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 09 02951 (220) 2009.10.12.
(731) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások, vendéglátóipar.

(210) M 09 02952 (220) 2008.12.11.
(731) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GUTRON
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 09 02960 (220) 2009.10.13.
(731) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)
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(546)

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

(210) M 09 03149 (220) 2009.10.29.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(541) MOL Group Cards
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások; hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosításra szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállítására vonatkozó
szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó
analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 03150 (220) 2009.10.28.
(731) Ortopán Kft, Miskolc (HU)

(546)

(511) 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.

(210) M 09 03155 (220) 2009.10.30.
(731) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Lévai András, Budaörs

(546)

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

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

(210) M 09 03157 (220) 2009.10.30.
(731) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

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

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

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
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lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 03158 (220) 2007.03.19.
(731) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses és elektronikus hitelkártyák, fizetésre szolgáló
smart kártyák, elektronikus kártyák és kitûzõk hozzáféréshez és
ellenõrzéshez; adatmédiumok, különösen mágneses és optikai
kártyák és lemezek.
16 Nyomdaipari termékek, beleértve magazinokat, újságokat,
prospektusokat, ismertetõ könyveket, brosúrákat, nyomtatott ér-
méket, kártyákat, jegyeket, kuponokat, irodaszereket és irodai
cikkeket(bútorok kivételével).
36 Biztosítási és biztosításhoz kötõdõ segítségnyújtással kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi és monetáris szolgáltatások,
utazási csekkek, értékérmék kiadása, hitelkártyákkal és kedvez-
ményes kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások, mindennemû fize-
téshez kapcsolódó kiadási, terjesztési és lebonyolítási szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 03160 (220) 2009.10.30.
(731) EST Media Group Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Neo FM
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tüzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03165 (220) 2009.11.02.
(731) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03357 (220) 2009.11.18.
(731) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró-Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 03361 (220) 2009.11.18.
(731) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INDAPERIN 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03362 (220) 2009.11.18.
(731) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) COPERINDA 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03398 (220) 2009.11.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) NOACID START
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 03399 (220) 2009.11.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 36 db közlést tartalmaz.
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(111) 199.226 (151) 2010.01.14.

(210) M 09 03152 (220) 2009.10.30.
(732) ALPHASONIC KFT., Budapest (HU)

(591)

(511) 9 Számítógépes operációs rendszerek digitális video strea-
ming, rögzítõ és tároló berendezésekhez; internettel összefüggõ
berendezések; számítógépes hálózati csomópontok; kapcsolók és
útválasztók; video streaming, rögzítés és monitoring menedzs-
ment területén használt számítógépes szoftver; video felvevõk;
multiplexerek; optikai lencsék; videokamerák; IP videokamerák;
videokameraházak, tartók és egyéb tartozékai; videomonitorok;
hozzáférést szabályozó, CCTV, riasztó és biztonsággal kapcsola-
tos rendszerek; transciever-ek.

(111) 199.257 (151) 2010.01.14.

(210) M 09 02964 (220) 2009.10.13.
(732) Winalite Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Nõi egészségügyi betétek.

(111) 199.258 (151) 2010.01.14.
(210) M 09 02666 (220) 2009.09.21.
(732) Helikon Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó D. Péter, Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAJNAL KIADÓ
(511) 41 Könyvkiadás, folyóiratkiadás, elektronikus könyvek és fo-

lyóiratok on-line kiadása, on-line elérhetõ elektronikus publikáci-
ók (nem letölthetõ), hangzó anyagok és hangos könyvek kiadása.

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.226, 199.257,
199.258
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(111) 190.454 (151) 2007.08.07.
(210) M 04 02119 (220) 2004.05.04.
(732) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

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

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

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

(111) 190.496 (151) 2007.08.07.
(210) M 06 01665 (220) 2006.05.11.
(732) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonaké-
szítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk ke-
nyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.

(111) 190.522 (151) 2007.08.13.
(210) M 05 01588 (220) 2005.05.04.
(732) Ralph W. Lederle, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zoltán András, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi-és vadhús; húskivonatok; tojások, tej és
tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(111) 191.504 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03924 (220) 2006.12.01.
(732) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 191.975 (151) 2007.12.05.
(210) M 03 00700 (220) 2003.02.20.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 19 Burkolatragasztók.

(111) 192.018 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 01482 (220) 2005.04.26.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) SZÉCHENYI KÁRTYA
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa.
36 Faktorálási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgál-
tatások; hitelkártya-kibocsátás; pénzügyi szolgáltatások közvetí-
tése.

(111) 192.846 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00766 (220) 2007.03.07.
(732) Bárczy Környezetvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek kárelhárításra és kármentesítésre, különö-
sen textiljellegû és szórható folyadékfelitató anyagok, ideértve az
általános felitatóanyagokat, olajszelektív felitatóanyagokat és
vegyszerálló felitatóanyagokat; derítõkészítmények; flokkuláló-
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szerek; víztisztító szerek; készítmények ipari vizek tisztítására;
olajok leválasztására szolgáló termékek; szintetikus anyagok olaj
abszorbeálására; szûrõanyagok; víztisztító vegyi termékek; ipari
szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek.

7 Olaj- és zsírleválasztó gépek; szûrõgépek; betétek szûrõgé-
pekhez.

11 Víztisztító berendezések, különösen olaj- és zsírleválasztó
berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berende-
zések, különösen csapadékvíz-olajszûrõk.

17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; mûanyag kármentõ
medencék; szûrõanyagok (félig megmunkált mûanyagok vagy
habok); mûanyagból készült felitatóanyagok és eszközök folya-
dékokhoz, ideértve az ipari szõnyegeket és ágyazatvédõ szõnye-
geket is; mûanyagból készült felitatókészletek folyadékokhoz.

19 Nem fém építõanyagok, különösen nem fém olajleválasztó
akna, ipari szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek; csatornaelzárók;
léktömítõk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különösen a kör-
nyezetvédelem területén, ideértve a kármegelõzést, kárelhárítást,
kármentesítést, víztisztítást, vizek olajmentesítését.

(111) 192.853 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00608 (220) 2007.02.21.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 192.916 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01186 (220) 2007.04.06.
(732) Livingstones Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 193.209 (151) 2008.03.10.
(210) M 08 00792 (220) 1996.11.06.
(732) VBG GROUP AB, Vänersborg (SE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Teherjármûvek és pótkocsik tetõzete és tetõzet állványa.

(111) 193.210 (151) 2008.03.10.
(210) M 08 00791 (220) 1996.11.06.
(732) VBG GROUP AB, Vänersborg (SE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Teherjármûvek és pótkocsik tetõzete és tetõzet állványa.

(111) 193.375 (151) 2008.08.27.
(210) M 05 01066 (220) 2005.03.23.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Sikk
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 193.914 (151) 2008.06.26.
(210) M 06 03674 (220) 2006.11.09.
(732) Kozma Tamás, Budapest (HU)

(541) EDUCATIO
(511) 16 Folyóiratok.

(111) 198.452 (151) 2009.10.07.
(210) M 08 00543 (220) 2008.02.20.
(732) Törõcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.689 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00866 (220) 2009.04.01.
(732) American Global York (HK) Co. Limited, Tseung Kwan O.,

New Territories (HK)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

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

(111) 198.891 (151) 2009.11.05.
(210) M 09 00897 (220) 2009.04.03.
(732) Anna Color Kft., Vác (HU);

Biola Natúrkozmetikai Kft., Kecskemét (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.
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).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.913 (151) 2009.11.13.
(210) M 09 01017 (220) 2009.04.10.

(541) VIOLETTA’S GARDEN
(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 198.939 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01243 (220) 2009.04.27.
(732) MED-ART 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás); eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolí-
tása; könyvkiadás; oktatás; szemináriumok rendezése és vezeté-
se.

(111) 198.940 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01132 (220) 2009.04.20.
(732) B.I.L. Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 198.941 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01129 (220) 2009.04.16.
(732) SILVER KIADÓ Kiadói, Média-, és Tartalomszolgáltató,

Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) La femme
(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) 198.942 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00914 (220) 2009.04.06.
(732) Eucalyptus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Petz László, Simon & Petz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónemûk, cipõk, dzsekik, felsõkabátok, felöltõk, felsõru-
házat, fürdõruhák, hurkolt/kötött áruk, ingek, kabátok, kesztyûk
(ruházat), készruhák, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötöttá-
ruk, mellények, mûvésznyakkendõk, nadrágok, nõi ruhák, nyak-
kendõk nyaksálak, gallérvédõk, parkák, pizsamák, pólók, pulóve-
rek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sálak, sporttrikók, strandruhák,
svájcisapkák, barettek, szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõr-
mék, tarka selyemkendõk, tartók, térdnadrágok, vállkendõk,
nyakkendõk vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(111) 198.943 (151) 2009.11.16.
(210) M 08 02848 (220) 1997.01.17.
(732) Focus Magazin Verlag GmbH, München (DE)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FOCUS
(511) 9 Minden típusú, gép által olvasható adathordozó, amely tar-

talmaz információt és szoftvert, és amelyet csak a szórakoztatás és
hírközlés területére kiterjedõ tartalommal árusítanak; programo-
zott floppy lemezek, ROM videó kazetták, kompakt lemezek és
csip lemezek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, könyvek,
poszterek, öntapadós címkék, naptárak, fényképek, írógépek és
irodai cikkek, nevezetesen nem elektromos irodai felszerelések,
íróeszközök, golyóstollak, töltõtollak, nevelési és oktatási eszkö-
zök modellek és audiovizuális jelek formájában is.
41 Digitális és analóg rögzítõ hordozók kiadása, pl. kulturális,
tudományos, sport, ipari, ill. mûszaki információkkal.
42 Szolgáltatások aktualizálása (naprakész állapotba hozása),
ideértve CD-ROM-ok aktualizálására vonatkozó szolgáltatáso-
kat; kiadó szolgáltatásai.

(111) 198.944 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01701 (220) 2009.06.15.
(732) Szõke Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

(541) KABANOS
(511) 29 Hentesáruk, felvágottak.

(111) 198.945 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01917 (220) 2009.06.30.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAYLETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.946 (151) 2009.11.16.
(210) M 08 03857 (220) 2008.12.16.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ökogreen
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 198.947 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01317 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AEROZONE LOGISTICS PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 198.948 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01319 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OZONE BUSINESS PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 198.949 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00437 (220) 2009.02.18.

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.950 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00729 (220) 2009.03.19.
(732) Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos kommunikációs és távközlési berendezések és
készülékek; elektromos kommunikációs és távközlési berendezé-
sek és készülékek hang, zene, élõhang, képek, fényképek, szöve-
gek, e-mailek, adatok, videók, rádió, televízió vagy játékok felvé-
telére tárolására, szerkesztésére, átvitelére, másolására, lejátszá-
sára és megjelenítésére; számítógép szoftverek; letölthetõ számí-
tógép szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadványok; celluláris-
vagy mobiltelefonok; celluláris- vagy mobiltelefonok, melyek
képesek a telefon általános jellemzõin túl számos más módon
funkcionálni, névleg képesek fényképezõgépként mûködni, azon-
nali üzenetküldésre, multimédiás üzenetküldések lebonyolításá-
ra, az e-mail alkalmazások elérésére és e-mailen történõ kommu-
nikációra internetelérésre és az azon keresztül történõ kommuni-
kálásra, helyi hálózatok vagy magán számítógép-hálózatok eléré-
sére és az azokon keresztül történõ kommunikálásra, adatok eléré-
sére és azok továbbítására, képesek rádióként mûködni, zene fel-
vételére lejátszására, továbbítására, fogadására és/vagy kezelésé-
re, hang vagy élõhang felvételére, lejátszására, továbbítására, fo-
gadására, szerkesztésére, és/vagy kezelésére, videók felvételére,
lejátszására, továbbítására, fogadására, szerkesztésére, és/vagy
kezelésére, fényképek vagy képek készítésére, megjelenítésére,
továbbítására, fogadására, és/vagy kezelésére, ábrák vagy képek
feltöltésére, megjelenítésére, továbbítására, fogadására, szerkesz-
tésére, és/vagy kezelésére, elektronikus játékokkal való játékra,
fényképek és szövegek internetes újságokra vagy web-jegyzetek-
re, más néven blogokra való feltöltésére, naptár és kapcsolatok in-
formációinak kezelésére, valamint személyes digitális asszistens-
ként (Personal Digital Assistant) való mûködésre képes mobil
nyomtatás végrehajtására, mûholdas navigációra, városok elekt-
ronikus ismertetõjének megjelenítésére, számítógép-távirányító-
ként való mûködésre és multimédiás bemutatók lejátszására,
és/vagy videók, hangok és/vagy adatok weboldalakra történõ to-
vábbítására; celluláris vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos letölt-
hetõ elektronikus használati útmutatók; kártyák személyi számí-
tógépekhez, melyek lehetõvé teszik számítógépek és laptopok ve-
zeték nélküli csatlakozását e-mail alkalmazásokhoz, az internet-
hez, helyi hálózatokhoz vagy magán számítógép-hálózatokhoz,
valamint az ezekkel történõ kommunikációt; celluláris vagy mo-
biltelefonokkal kapcsolatos letölthetõ számítógépes szoftveral-
kalmazások; interneten keresztül számítógépekre és celluláris
vagy mobiltelefonokra letölthetõ csengõhangok, ábrák, játékok,
hang- és videoclipek; csak celluláris vagy mobiltelefonokkal
használható kamerák; készülékek, melyek lehetõvé teszik cellulá-
ris vagy mobiltelefonokról képek megjelenítését televíziókészü-
lékeken, képernyõkön vagy számítógép monitorokon; készülé-
kek, melyek lehetõvé teszik celluláris vagy mobiltelefonokról
hangok lejátszását sztereó rendszereken keresztül; hangszórók
zenék vagy hangok hallgatására celluláris vagy mobiltelefonok-
ról; erõsítõ és hangszóró rendszerek kombinációja zenék vagy
hangok hallgatására celluláris vagy mobiltelefonokról; rádió-
adók; csak celluláris vagy mobiltelefonon használható számítógé-
pes játékok; celluláris vagy mobiltelefonok kiegészítõi fejhallga-
tók formájában és készülékek a kéz nélküli telefonhasználathoz;
celluláris vagy mobiltelefonok kiegészítõi, úgymint töltõk, ak-
kumlátorok, tokok, védõk, tartók, dokkoló állványok, és kábelek;
és nyomtatott áramköri kártyák.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások celluláris vagy mobiltelefo-
nok, csak celluláris vagy mobiltelefonokkal használható kiegészí-
tõk, és celluláris vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos számítógé-
pes szoftveralkalmazások területén; online kiskereskedelmi szol-
gáltatások celluláris vagy mobiltelefonok, celluláris vagy mobil-
telefonokhoz tartozó kiegészítõk, csengõhangok, játékok, zenék,
képernyõvédõk, háttérképek, területén, és számítógépes szoftver-
alkalmazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz; ügyfélszolgálat
celluláris vagy mobiltelefonok, csak celluláris vagy mobiltelefo-
nokhoz használható kiegészítõk, és számítógépes szoftveralkal-
mazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz területén; online vá-
sárterek üzemeltetése elsõsorban használt celluláris vagy mobil-
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telefonokkal és kiegészítõkkel és ilyen telefonokhoz tartozó al-
kalmazásokkal kapcsolatban.
38 Távközlési szolgáltatások; az elõbb említett szolgáltatások-
hoz kapcsolódó tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs szol-
gáltatások; távközlési szolgáltatások hangok, képek, ábrák, vide-
ók és adatjelek továbbításának formájában, melyet az internet és a
vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek és cellulá-
ris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként; hangok, ké-
pek, ábrák, videók és adatjelek továbbítása celluláris vagy mobil-
telefonok személyre szabása vagy bõvítése céljából, melyet az in-
ternet és a vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek
és celluláris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként;
távközlési szolgáltatások, névleg weboldalak biztosítása, melyek
lehetõvé teszik hangok, képek, ábrák, és videojelek továbbítását a
weboldalra, ahol ezek a jelek szerkeszthetõk, majd továbbíthatók
számítógépekre és celluláris vagy mobiltelefonokra; tájékoztatás
hívási díjazási tervekkel és mások szolgáltatásaival kapcsolatban
celluláris vagy mobiltelefonok területén; hozzáférés biztosítása
elektronikus játékokhoz az interneten és celluláris vagy mobilte-
lefonokon keresztül játék és/vagy játékok letöltése céljából; hoz-
záférés biztosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefono-
kon keresztül csengõhangokhoz és zenéhez, a csengõhangok és
zene hallgatásának és/vagy letöltésének céljából; hozzáférés biz-
tosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefonokon keresz-
tül képernyökímélõkhöz és háttérképekhez, a képernyõvédõk és
háttérképek megtekintése és/vagy letöltése céljából; online fóru-
mok biztosítása számítógép felhasználók üzeneteinek továbbítá-
sára celluláris vagy mobiltelefonokkal és kiegészítõkkel és az
ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolatban; linkek biztosítása
mások weboldalaihoz celluláris vagy mobiltelefonok és kiegészí-
tõk és az ilyen telefonok alkalmazásainak területén.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szóra-
koztatás sportrendezvények, tornák és versenyek formájában;
szórakoztatás teniszversenyek formájában; szórakoztatás labda-
rúgótornák formájában; szórakoztatás elsõsorban sportesemé-
nyek bemutatói különösen a tenisz módosított formája, éjszakai
szórakozóhelyeken vagy éjszakai szórakozóhelyek stílusában ki-
alakított helyeken éjszakai mûsorok keretében játszva, ezek az
események a teniszt éjszakai szórakozóhelyek mûsoraként mutat-
ják be, a játékot gyorsan, sötétben, ultraibolya (UV) fény alatt
játszva fény- és zene-show, elsõsorban divatbemutatók és lemez-
lovas elõadások kíséretében; szórakoztatás, névleg nem letölthetõ
elektronikus játékok, csengõhangok, zenés mûsorok, képernyõ-
védõk és háttérképek megjelenítése mobil kommunikációs eszkö-
zökön, egy globális számítógép-hálózaton és vezeték nélküli há-
lózatokon keresztül; szórakoztatás egyedi elektronikus szemé-
lyek vagy karikatúrák készítésével kapcsolatos versenyek lebo-
nyolítása formájában; online folyóiratok, névleg web jegyzetek
(más néven blogok), elsõdlegesen celluláris vagy mobiltelefo-
nokkal és kiegészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival
kapcsolatos témákban; hírek, tájékoztatás, kommentár és fényké-
pes vagy videó tartalom celluláris vagy mobiltelefonokkal és ki-
egészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolatban.

(111) 198.951 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01318 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

(111) 198.952 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01320 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(111) 198.953 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01528 (220) 2009.05.21.
(732) Wellmed Kft, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.954 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01523 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Építõanyagok fémbõl; építõelemek fémbõl; tetõfedések
(fémbõl); tetõfedõanyagok fémbõl.

19 Tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõcsatornák,
ereszcsatornák, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tetõ-
sarok csatornák, nem fémbõl.

(111) 198.955 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01524 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 37 Építési tárgyú információk; építmények lebontása; tetõfedõ
munkák.

(111) 198.956 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01525 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építési tárgyú információk; építmények lebontása; tetõfedõ
munkák.

(111) 198.968 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05668 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM
(511) 12 Hajók.

21 Asztalnemû, porcelánok.

39 Sétahajó szolgáltatások, gépkocsival történõ szállítás.

41 Kulturális tevékenységek, bálok szervezése, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás).

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 198.969 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05669 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM PALOTA
(511) 35 Szállodai üzletvezetés.

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 198.972 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05667 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM PALACE
(511) 35 Szállodai üzletvezetés.

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 199.093 (151) 2009.11.30.
(210) M 08 03938 (220) 2008.12.23.
(732) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.
31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(111) 199.094 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00840 (220) 2009.03.30.
(732) West Marketing & Sales House Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység: élelmiszerek, alkoholos ita-
lok és dohányáruk, egészségügyi termékek, mosó- és tisztítósze-
rek, kozmetikumok, gyógyszerek, háztartási vagy konyhai cikkek
és eszközök, edények és evõeszközök, irodai kellékek, kisipari
termékek dekorációs cikkek, irodaszerek és iskolai kiegészítõk,
ruházat, lábbelik, textil áruk, különösen háztartási textil áruk, rö-
vidáruk, bõráruk, utazási cikkek, elektronikai fogyasztási beren-
dezések és készülékek, számítógépek, telekommunikációs készü-
lékek sport cikkek és játékok, szerelési, barkácsolási és kertészeti
kellékek, gépek, különösen háztartási gépek és kiegészítõk, állat-
eledelek és kisállat felszerelések; szerzõdések intézése, mások
számára, szolgáltatások biztosítására, különösen mobil rádió
szerzõdések intézése és szerzõdések mobil telefon csengõhangok
szolgáltatásához, szerzõdések intézése javítási és fenntartási szol-
gáltatásokhoz, információk tárolása; reklámozás; marketing; pi-
ackutatás és -elemzés; szervezési és professzionális üzleti szakta-
nácsadás; üzleti tanácsadás; vezetõi tanácsadás; áruk adásvételé-
vel kapcsolatos szerzõdések intézése; kirakatrendezés; kereske-
delmi vásárok és kiállítások szervezése ipari vagy hirdetési céllal;
üzleti számviteli tanácsadás, könyvelés cégek számára; közön-
ségszolgálat (public relation), bérezési struktúrával kapcsolatos
tanácsadás.

(111) 199.095 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00696 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.096 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00598 (220) 2009.03.09.
(732) Szõke Hajnalka, Budapest (HU);

Sipos Rita, Siófok (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.097 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00472 (220) 2009.02.20.
(732) Henkel AG & Co. KgaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A szépség beépítve!
(511) 1 Adalékanyagok cementhez, ragasztóanyagok.

17 Szigetelõanyagok, szilikonok, hõszigetelõk, tetõfedõ anya-
gok, burkolatok.
19 Cement, építkezéshez malter, különleges cement és malter
csempézéshez, szintkiegyenlítõ összetevõk, vakolatok, bitumen,
építõanyagok, csemperagasztók.

(111) 199.098 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00526 (220) 2009.02.27.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MEXEZON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.099 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00538 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-

bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.
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(111) 199.100 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01256 (220) 2009.04.28.
(732) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

(111) 199.101 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00694 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.102 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00398 (220) 2009.02.13.
(732) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(111) 199.103 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00850 (220) 2009.03.30.
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MATATOKS
(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) 199.104 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01038 (220) 2009.04.16.
(732) Bakucz József, Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.105 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00539 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) JIMI HENDRIX
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.
15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
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(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.
25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; fut-
ball-lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõr-
mék (ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok,
harisnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas
szárú cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik
(ruházat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); mele-
gítõk; kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszár-
védõk, kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, mun-
kaköpenyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuk-
lyás blúzok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szan-
dálok; vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; ci-
põk; zuhanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szok-
nyák; kerek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport
dzsörzék; harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tar-
tók (nadrághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák;
pólók; harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nad-
rágok; rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (ka-
lapgyártás); mellények; vízálló ruházat.

(111) 199.106 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00692 (220) 2009.03.17.
(732) Mocco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(111) 199.107 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01035 (220) 2009.04.15.
(732) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Kovács Elõd, Somogyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Fesztiválok Éve 2010
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 199.108 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00537 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.
15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
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rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

(111) 199.109 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00848 (220) 2009.03.30.
(732) World Communication Company, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, rajzfilmek, számítógépes játékprogramok, számí-
tógépprogramok, rögzített, video játékkazetták, videoképernyõk.

16 Albumok, almanachok, atlaszok, brosúrák, vékony fûzött
könyvek, ceruzák, fényképtartók, folyóiratok, grafikai nyomatok,
grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûj-
tõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk
irattartók [irodai cikkek], irodai felszerelések, a bútorok kivételé-
vel, íróeszközök, írófelszerelések, iskolaszerek [papíráruk], kata-
lógusok, kártyák, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük [idõszaki
lapok], matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, pa-
píráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,
arcképek, poszterek, prospektusok, radírgumik, öntapadó címkék
[papíráruk], transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papír-
ból.

41 Digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhetõ elektro-
nikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása,
(nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés, videofilmgyártás.

(111) 199.110 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00242 (220) 2009.01.29.
(732) Campus Fitness Kft., Debrecen (HU)
(740) Orbán Károly, Debrecen

(546)

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

(111) 199.111 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00849 (220) 2009.03.30.
(732) IRSnet HU Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Jegyirodai szolgáltatások, belépõjegyek árusítása, színházi,
zenei, film, és egyéb mûvészeti elõadásokra, valamint egyéb kul-
túrális, sport rendezvényekre, elõadásokra.

(111) 199.112 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00611 (220) 2009.03.09.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretta; dohány; dohány; dohánytermékek; öngyújtók;
gyufák; dohányzási cikkek.

(111) 199.113 (151) 2009.11.30.
(210) M 08 03937 (220) 2008.12.23.
(732) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MANGALICATENYÉSZTÕK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.
31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(111) 199.114 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00695 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.115 (151) 2009.11.30.
(210) M 07 00849 (220) 2007.03.13.
(732) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy (HU)

(541) mk-patent.hu
(511) 45 Képviselet ellátása iparjogvédelmi ügyekben.
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(111) 199.116 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00701 (220) 2009.03.17.
(732) Wyeth Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Centrum. Elõtted az élet.
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

A rovat 62 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.454, 190.496,
190.522, 191.504, 191.975, 192.018, 192.846, 192.853, 192.916,
193.209, 193.210, 193.375, 193.914, 198.452, 198.689, 198.891,
198.913, 198.939–198.956, 198.968, 198.969, 198.972, 199.093–
199.116
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 120.920
(210) M 78 01824
(180) 2009.04.01

(111) 120.924
(210) M 78 01835
(180) 2009.04.30

(111) 120.925
(210) M 78 01836
(180) 2009.04.30

(111) 120.929
(210) M 78 01833
(180) 2009.04.30

(111) 121.108
(210) M 78 01922
(180) 2009.04.15

(111) 121.309
(210) M 79 00388
(180) 2009.04.03

(111) 121.311
(210) M 79 00441
(180) 2009.04.09

(111) 121.692
(210) M 79 00560
(180) 2009.04.24

(111) 121.836
(210) M 79 00506
(180) 2009.04.10

(111) 121.837
(210) M 79 00514
(180) 2009.04.13

(111) 121.843
(210) M 79 00534
(180) 2009.04.19

(111) 121.846
(210) M 79 00538
(180) 2009.04.19

(111) 121.849
(210) M 79 00547
(180) 2009.04.20

(111) 121.850
(210) M 79 00548
(180) 2009.04.20

(111) 121.851
(210) M 79 00549
(180) 2009.04.20

(111) 123.386
(210) M 79 00512
(180) 2009.04.11

(111) 128.430
(210) M 89 00967
(180) 2009.04.14

(111) 128.431
(210) M 89 00968
(180) 2009.04.14

(111) 128.432
(210) M 89 00973
(180) 2009.04.17

(111) 128.448
(210) M 89 01051
(180) 2009.04.27

(111) 128.450
(210) M 89 01055
(180) 2009.04.28

(111) 128.451
(210) M 89 01056
(180) 2009.04.28

(111) 128.463
(210) M 89 00942
(180) 2009.04.12

(111) 128.466
(210) M 89 00950
(180) 2009.04.13

(111) 128.473
(210) M 89 00984
(180) 2009.04.17
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(111) 128.474

(210) M 89 00985
(180) 2009.04.17

(111) 128.476

(210) M 89 01021
(180) 2009.04.20

(111) 128.487

(210) M 89 01063
(180) 2009.04.28

(111) 129.165

(210) M 89 00889
(180) 2009.04.06

(111) 129.409

(210) M 89 00890
(180) 2009.04.06

(111) 130.110

(210) M 90 01465
(180) 2009.04.20

(111) 156.849

(210) M 99 01961
(180) 2009.04.26

(111) 158.187

(210) M 99 01857
(180) 2009.04.19

(111) 158.390

(210) M 99 00444
(180) 2009.02.01

(111) 158.632

(210) M 99 01893
(180) 2009.04.20

(111) 158.947

(210) M 99 01828
(180) 2009.04.16

(111) 159.341

(210) M 99 01632
(180) 2009.04.06

(111) 159.342

(210) M 99 01631
(180) 2009.04.02

(111) 159.345

(210) M 99 01588
(180) 2009.04.01

(111) 159.346

(210) M 99 01587
(180) 2009.04.01

(111) 159.347

(210) M 99 01585
(180) 2009.04.01

(111) 159.348

(210) M 99 01586
(180) 2009.04.01

(111) 159.351

(210) M 99 01602
(180) 2009.04.01

(111) 159.358

(210) M 99 01626
(180) 2009.04.02

(111) 159.361

(210) M 99 01621
(180) 2009.04.02

(111) 159.363

(210) M 99 01620
(180) 2009.04.01

(111) 159.366

(210) M 99 01643
(180) 2009.04.06

(111) 159.367

(210) M 99 01645
(180) 2009.04.06

(111) 159.368

(210) M 99 01644
(180) 2009.04.06

(111) 159.370

(210) M 99 01593
(180) 2009.04.01

(111) 159.371

(210) M 99 01589
(180) 2009.04.01

(111) 159.377

(210) M 99 01595
(180) 2009.04.01

(111) 159.378

(210) M 99 01606
(180) 2009.04.01
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(111) 159.379

(210) M 99 01594
(180) 2009.04.01

(111) 159.383

(210) M 99 01798
(180) 2009.04.15

(111) 159.384

(210) M 99 01590
(180) 2009.04.01

(111) 159.385

(210) M 99 01591
(180) 2009.04.01

(111) 159.386

(210) M 99 01611
(180) 2009.04.01

(111) 159.387

(210) M 99 01638
(180) 2009.04.06

(111) 159.388

(210) M 99 01605
(180) 2009.04.01

(111) 159.389

(210) M 99 01647
(180) 2009.04.07

(111) 159.390

(210) M 99 01610
(180) 2009.04.01

(111) 159.393

(210) M 99 01640
(180) 2009.04.06

(111) 159.612

(210) M 99 01754
(180) 2009.04.13

(111) 159.618

(210) M 99 01771
(180) 2009.04.13

(111) 159.621

(210) M 99 01731
(180) 2009.04.12

(111) 159.689

(210) M 99 01957
(180) 2009.04.23

(111) 159.698

(210) M 99 01964
(180) 2009.04.26

(111) 159.699

(210) M 99 01952
(180) 2009.04.23

(111) 159.708

(210) M 99 01940
(180) 2009.04.22

(111) 159.849

(210) M 99 01597
(180) 2009.04.01

(111) 159.850

(210) M 99 01596
(180) 2009.04.01

(111) 159.851

(210) M 99 01598
(180) 2009.04.01

(111) 159.859

(210) M 99 01618
(180) 2009.04.01

(111) 160.011

(210) M 99 01678
(180) 2009.04.07

(111) 160.016

(210) M 99 01682
(180) 2009.04.08

(111) 160.017

(210) M 99 01689
(180) 2009.04.08

(111) 160.019

(210) M 99 01657
(180) 2009.04.07

(111) 160.021

(210) M 99 01697
(180) 2009.04.08

(111) 160.022

(210) M 99 01699
(180) 2009.04.09

(111) 160.026

(210) M 99 01664
(180) 2009.04.07
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(111) 160.029

(210) M 99 01681
(180) 2009.04.08

(111) 160.031

(210) M 99 01683
(180) 2009.04.08

(111) 160.032

(210) M 99 01665
(180) 2009.04.07

(111) 160.035

(210) M 99 01687
(180) 2009.04.08

(111) 160.037

(210) M 99 01669
(180) 2009.04.07

(111) 160.039

(210) M 99 01674
(180) 2009.04.07

(111) 160.045

(210) M 99 01692
(180) 2009.04.08

(111) 160.047

(210) M 99 01691
(180) 2009.04.08

(111) 160.048

(210) M 99 01694
(180) 2009.04.08

(111) 160.132

(210) M 99 02013
(180) 2009.04.29

(111) 160.180

(210) M 99 01755
(180) 2009.04.13

(111) 160.181

(210) M 99 01742
(180) 2009.04.12

(111) 160.182

(210) M 99 01769
(180) 2009.04.13

(111) 160.183

(210) M 99 01768
(180) 2009.04.13

(111) 160.185

(210) M 99 01766
(180) 2009.04.13

(111) 160.186

(210) M 99 01751
(180) 2009.04.13

(111) 160.187

(210) M 99 01770
(180) 2009.04.13

(111) 160.189

(210) M 99 01752
(180) 2009.04.13

(111) 160.190

(210) M 99 01753
(180) 2009.04.13

(111) 160.191

(210) M 99 01758
(180) 2009.04.13

(111) 160.192

(210) M 99 01759
(180) 2009.04.13

(111) 160.193

(210) M 99 01749
(180) 2009.04.13

(111) 160.194

(210) M 99 01748
(180) 2009.04.13

(111) 160.195

(210) M 99 01747
(180) 2009.04.13

(111) 160.196

(210) M 99 01746
(180) 2009.04.12

(111) 160.197

(210) M 99 01712
(180) 2009.04.09

(111) 160.199

(210) M 99 01741
(180) 2009.04.12

(111) 160.200

(210) M 99 01739
(180) 2009.04.12
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(111) 160.201

(210) M 99 01756
(180) 2009.04.13

(111) 160.202

(210) M 99 01757
(180) 2009.04.13

(111) 160.203

(210) M 99 01740
(180) 2009.04.12

(111) 160.205

(210) M 99 01716
(180) 2009.04.12

(111) 160.206

(210) M 99 01710
(180) 2009.04.09

(111) 160.207

(210) M 99 01711
(180) 2009.04.09

(111) 160.209

(210) M 99 01719
(180) 2009.04.12

(111) 160.210

(210) M 99 01720
(180) 2009.04.12

(111) 160.211

(210) M 99 01718
(180) 2009.04.12

(111) 160.212

(210) M 99 01738
(180) 2009.04.12

(111) 160.223

(210) M 99 02029
(180) 2009.04.29

(111) 160.224

(210) M 99 02030
(180) 2009.04.29

(111) 160.226

(210) M 99 02033
(180) 2009.04.29

(111) 160.227

(210) M 99 02034
(180) 2009.04.29

(111) 160.229

(210) M 99 02035
(180) 2009.04.29

(111) 160.230

(210) M 99 02036
(180) 2009.04.29

(111) 160.231

(210) M 99 02006
(180) 2009.04.28

(111) 160.233

(210) M 99 02010
(180) 2009.04.28

(111) 160.238

(210) M 99 02017
(180) 2009.04.29

(111) 160.243

(210) M 99 01941
(180) 2009.04.23

(111) 160.245

(210) M 99 01942
(180) 2009.04.23

(111) 160.246

(210) M 99 01943
(180) 2009.04.23

(111) 160.252

(210) M 99 02004
(180) 2009.04.28

(111) 160.322

(210) M 99 01965
(180) 2009.04.26

(111) 160.324

(210) M 99 01959
(180) 2009.04.26

(111) 160.325

(210) M 99 01962
(180) 2009.04.26

(111) 160.327

(210) M 99 01951
(180) 2009.04.23

(111) 160.332

(210) M 99 01977
(180) 2009.04.26
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(111) 160.371

(210) M 99 02040
(180) 2009.04.29

(111) 160.372

(210) M 99 02041
(180) 2009.04.29

(111) 160.373

(210) M 99 02042
(180) 2009.04.29

(111) 160.374

(210) M 99 02043
(180) 2009.04.29

(111) 160.375

(210) M 99 02044
(180) 2009.04.29

(111) 160.376

(210) M 99 02045
(180) 2009.04.29

(111) 160.377

(210) M 99 02046
(180) 2009.04.29

(111) 160.378

(210) M 99 02047
(180) 2009.04.29

(111) 160.379

(210) M 99 02048
(180) 2009.04.29

(111) 160.381

(210) M 99 01997
(180) 2009.04.28

(111) 160.384

(210) M 99 01988
(180) 2009.04.27

(111) 160.389

(210) M 99 01998
(180) 2009.04.28

(111) 160.392

(210) M 99 02025
(180) 2009.04.29

(111) 160.394

(210) M 99 02039
(180) 2009.04.29

(111) 160.395

(210) M 99 02038
(180) 2009.04.29

(111) 160.396

(210) M 99 02037
(180) 2009.04.29

(111) 160.397

(210) M 99 02018
(180) 2009.04.29

(111) 160.398

(210) M 99 01984
(180) 2009.04.27

(111) 160.399

(210) M 99 02049
(180) 2009.04.29

(111) 160.400

(210) M 99 02019
(180) 2009.04.29

(111) 160.401

(210) M 99 01996
(180) 2009.04.28

(111) 160.405

(210) M 99 02107
(180) 2009.04.30

(111) 160.406

(210) M 99 02106
(180) 2009.04.30

(111) 160.409

(210) M 99 02112
(180) 2009.04.30

(111) 160.410

(210) M 99 02114
(180) 2009.04.30

(111) 160.424

(210) M 99 02120
(180) 2009.04.30

(111) 160.487

(210) M 99 02056
(180) 2009.04.30

(111) 160.558

(210) M 99 01761
(180) 2009.04.13
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(111) 160.563

(210) M 99 01700
(180) 2009.04.09

(111) 160.564

(210) M 99 01701
(180) 2009.04.09

(111) 160.568

(210) M 99 01604
(180) 2009.04.01

(111) 160.682

(210) M 99 01799
(180) 2009.04.15

(111) 160.685

(210) M 99 01780
(180) 2009.04.14

(111) 160.686

(210) M 99 01829
(180) 2009.04.16

(111) 160.690

(210) M 99 01789
(180) 2009.04.14

(111) 160.692

(210) M 99 01786
(180) 2009.04.14

(111) 160.693

(210) M 99 01779
(180) 2009.04.14

(111) 160.694

(210) M 99 01783
(180) 2009.04.14

(111) 160.743

(210) M 99 01803
(180) 2009.04.15

(111) 160.744

(210) M 99 01816
(180) 2009.04.15

(111) 160.746

(210) M 99 01845
(180) 2009.04.16

(111) 160.747

(210) M 99 01811
(180) 2009.04.15

(111) 160.748

(210) M 99 01812
(180) 2009.04.15

(111) 160.749

(210) M 99 01813
(180) 2009.04.15

(111) 160.750

(210) M 99 01809
(180) 2009.04.15

(111) 160.751

(210) M 99 01801
(180) 2009.04.15

(111) 160.752

(210) M 99 01821
(180) 2009.04.15

(111) 160.755

(210) M 99 01818
(180) 2009.04.15

(111) 160.757

(210) M 99 01778
(180) 2009.04.14

(111) 160.758

(210) M 99 01777
(180) 2009.04.14

(111) 160.759

(210) M 99 01775
(180) 2009.04.14

(111) 160.760

(210) M 99 01773
(180) 2009.04.14

(111) 160.761

(210) M 99 01848
(180) 2009.04.16

(111) 160.762

(210) M 99 01847
(180) 2009.04.16

(111) 160.763

(210) M 99 01846
(180) 2009.04.16

(111) 160.764

(210) M 99 01844
(180) 2009.04.16

M24

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 1. szám I. kötet, 2010.01.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.



(111) 160.765

(210) M 99 01843
(180) 2009.04.16

(111) 160.766

(210) M 99 01842
(180) 2009.04.16

(111) 160.767

(210) M 99 01887
(180) 2009.04.20

(111) 160.927

(210) M 99 01730
(180) 2009.04.12

(111) 160.930

(210) M 99 01762
(180) 2009.04.13

(111) 160.931

(210) M 99 01765
(180) 2009.04.13

(111) 160.932

(210) M 99 01763
(180) 2009.04.13

(111) 160.933

(210) M 99 01764
(180) 2009.04.13

(111) 160.977

(210) M 99 01901
(180) 2009.04.21

(111) 161.076

(210) M 99 01851
(180) 2009.04.16

(111) 161.126

(210) M 99 01788
(180) 2009.04.14

(111) 161.136

(210) M 99 01784
(180) 2009.04.14

(111) 161.139

(210) M 99 01646
(180) 2009.04.07

(111) 161.166

(210) M 99 01639
(180) 2009.04.06

(111) 161.170

(210) M 99 01834
(180) 2009.04.16

(111) 161.171

(210) M 99 01835
(180) 2009.04.16

(111) 161.172

(210) M 99 01833
(180) 2009.04.16

(111) 161.250

(210) M 99 01903
(180) 2009.04.21

(111) 161.257

(210) M 99 01661
(180) 2009.04.07

(111) 161.267

(210) M 99 01655
(180) 2009.04.07

(111) 161.268

(210) M 99 01656
(180) 2009.04.07

(111) 161.314

(210) M 99 01684
(180) 2009.04.08

(111) 161.316

(210) M 99 01685
(180) 2009.04.08

(111) 161.325

(210) M 99 01931
(180) 2009.04.22

(111) 161.336

(210) M 99 02003
(180) 2009.04.28

(111) 161.343

(210) M 99 01733
(180) 2009.04.12

(111) 161.344

(210) M 99 01734
(180) 2009.04.12

(111) 161.345

(210) M 99 01735
(180) 2009.04.12
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(111) 161.346

(210) M 99 01852
(180) 2009.04.16

(111) 161.347

(210) M 99 01686
(180) 2009.04.08

(111) 161.471

(210) M 99 01728
(180) 2009.04.12

(111) 161.476

(210) M 99 01737
(180) 2009.04.12

(111) 161.480

(210) M 99 01721
(180) 2009.04.12

(111) 161.482

(210) M 99 01902
(180) 2009.04.21

(111) 161.484

(210) M 99 01810
(180) 2009.04.15

(111) 161.511

(210) M 99 01732
(180) 2009.04.12

(111) 161.513

(210) M 99 01707
(180) 2009.04.09

(111) 161.635

(210) M 99 01858
(180) 2009.04.19

(111) 162.103

(210) M 99 02002
(180) 2009.04.28

(111) 162.442

(210) M 99 01806
(180) 2009.04.15

(111) 162.461

(210) M 99 02058
(180) 2009.04.30

(111) 162.477

(210) M 99 01717
(180) 2009.04.12

(111) 162.745

(210) M 99 01946
(180) 2009.04.23

(111) 162.746

(210) M 99 01947
(180) 2009.04.23

(111) 162.747

(210) M 99 01945
(180) 2009.04.23

(111) 162.748

(210) M 99 01944
(180) 2009.04.23

(111) 162.782

(210) M 99 00914
(180) 2009.02.26

(111) 162.805

(210) M 99 01956
(180) 2009.04.23

(111) 162.899

(210) M 99 01705
(180) 2009.04.09

(111) 163.188

(210) M 99 01958
(180) 2009.04.26

(111) 163.291

(210) M 99 02020
(180) 2009.04.29

(111) 163.292

(210) M 99 02021
(180) 2009.04.29

(111) 163.296

(210) M 99 02110
(180) 2009.04.30

(111) 163.297

(210) M 99 02109
(180) 2009.04.30

(111) 163.304

(210) M 99 02051
(180) 2009.04.30

(111) 163.316

(210) M 99 01932
(180) 2009.04.22
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(111) 163.317

(210) M 99 01924
(180) 2009.04.22

(111) 163.318

(210) M 99 01926
(180) 2009.04.22

(111) 163.319

(210) M 99 01930
(180) 2009.04.22

(111) 163.322

(210) M 99 01923
(180) 2009.04.22

(111) 163.340

(210) M 99 01854
(180) 2009.04.19

(111) 163.341

(210) M 99 01916
(180) 2009.04.21

(111) 163.342

(210) M 99 01875
(180) 2009.04.19

(111) 163.343

(210) M 99 01876
(180) 2009.04.19

(111) 163.345

(210) M 99 01888
(180) 2009.04.20

(111) 163.349

(210) M 99 01913
(180) 2009.04.21

(111) 163.350

(210) M 99 01872
(180) 2009.04.19

(111) 163.351

(210) M 99 01879
(180) 2009.04.19

(111) 163.353

(210) M 99 01894
(180) 2009.04.20

(111) 163.355

(210) M 99 01912
(180) 2009.04.21

(111) 163.356

(210) M 99 01911
(180) 2009.04.21

(111) 163.357

(210) M 99 01905
(180) 2009.04.21

(111) 163.358

(210) M 99 01908
(180) 2009.04.21

(111) 163.359

(210) M 99 01899
(180) 2009.04.20

(111) 163.368

(210) M 99 01865
(180) 2009.04.19

(111) 163.371

(210) M 99 01909
(180) 2009.04.21

(111) 163.583

(210) M 99 01677
(180) 2009.04.07

(111) 163.585

(210) M 99 01658
(180) 2009.04.07

(111) 163.712

(210) M 99 01736
(180) 2009.04.12

(111) 163.713

(210) M 99 01603
(180) 2009.04.01

(111) 163.714

(210) M 99 01849
(180) 2009.04.16

(111) 163.715

(210) M 99 01850
(180) 2009.04.16

(111) 163.721

(210) M 99 01653
(180) 2009.04.07

(111) 164.485

(210) M 99 01880
(180) 2009.04.19
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(111) 164.488
(210) M 99 01869
(180) 2009.04.19

(111) 164.489
(210) M 99 01870
(180) 2009.04.19

(111) 164.510
(210) M 99 02015
(180) 2009.04.29

(111) 164.516
(210) M 99 01967
(180) 2009.04.26

(111) 165.605
(210) M 99 01693
(180) 2009.04.08

(111) 165.606
(210) M 99 01702
(180) 2009.04.09

(111) 165.617
(210) M 99 01925
(180) 2009.04.22

(111) 171.608
(210) M 99 01927
(180) 2009.04.22

(111) 172.809
(210) M 99 01877
(180) 2009.04.19

(111) 173.066
(210) M 99 01743
(180) 2009.04.12

(111) 174.416
(210) M 99 01772
(180) 2009.04.14

(210) M 09 00324

A rovat 289 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt

(111) 139.255
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 139.364
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 141.332
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 148.289
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 158.838
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 162.860
(732) AQUASTAR Kft., Budapest (HU)

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 187.419
(732) Árpási Veronika, Orosháza (HU)

(111) 194.114
(732) Szollár Szilvia, Litér (HU)

(111) 196.632
(732) dr. Ékes Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Selmeczi Krisztina, Dr. Selmeczi Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(111) 113.883
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,

New York (US)

(111) 113.884
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,

New York (US)

(111) 121.205
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)

(111) 121.531
(732) CATERPILLAR INC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Peoria, Illinois (US)

(111) 122.001
(732) Charles River Laboratories, Inc., Wilmington,

Massachusetts (US)

(111) 122.029
(732) Vale Inco Limited, Toronto, Ontario (CA)

(111) 122.159
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Skócia (GB)

(111) 122.160
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Skócia (GB)

(111) 122.449
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 122.450
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 128.568
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)

(111) 128.998
(732) Brandbrew S.A., Munsbach (LU)

(111) 129.618
(732) Mattel, Inc., Hawthorne, California (US)

(111) 129.619
(732) Mattel, Inc., Hawthorne, California (US)

(111) 129.620
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Hawthorne, California (US)

(111) 129.621
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Hawthorne, California (US)

(111) 129.622
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Hawthorne, California (US)

(111) 129.695
(732) Nannerl Nahrungsmittel Spezialitäten Gesellschaft m.b.H.,

Salzburg (AT)

(111) 129.738
(732) Mattel, Inc., Hawthorne, California (US)

(111) 129.740
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Hawthorne, California (US)

(111) 129.745
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Hawthorne, California (US)

(111) 129.775
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 130.641
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 131.216
(732) Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 139.303
(732) VIDEOTON HOLDING Zrt., Székesfehérvár (HU)

(111) 158.703
(732) DYNASTY TOURS Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 159.154
(732) Speed in Hungária Italgyártó és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(111) 159.441
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)

(111) 159.909
(732) Nóra 2001 Kft., Budapest (HU)

(111) 160.334
(732) Szûcs Alfréd, Budapest (HU);

Urai Sándor, Budapest (HU)

(111) 160.469
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 161.502
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 161.684
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 161.688
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 161.816
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 161.818
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)

(111) 162.189
(732) Such és Szujó BT, Békéscsaba (HU)

(111) 162.451
(732) Husqvarna Aktiebolag, Huskvarna (SE)

(111) 162.615
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 162.719
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 162.733
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 162.769
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 162.772
(732) Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gyõr (HU)

(111) 163.046
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 163.594
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 163.658
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 163.692
(732) TRANSACTION - KISS JÁNOS BOGÁRMÉRNÖK - Kft.,

Miskolc (HU)

(111) 163.734
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)

(111) 163.886
(732) Iroko Cardio LLC, Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 163.950
(732) SYNCHRONY LM, Baja (HU)

(111) 164.092
(732) EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

(111) 164.272
(732) Pincési Endre, Budaörs (HU)

(111) 164.396
(732) Der Kurier Futárszolgálat Kft., Gyõr (HU)

(111) 164.726
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 164.727
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 164.899
(732) Pincési Endre, Budaörs (HU)

(111) 165.027
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 165.431
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 165.478
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)

(111) 165.489
(732) SzindbádNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Pilisszántó (HU)

(111) 165.634
(732) OSTROM 14 Kft., Budapest (HU)

(111) 165.853
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 167.181
(732) Owens Corning (Delaware állam, Amerikai Egyesült

államok-beli cég), Toledo, Ohio (US)

(111) 167.206
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 167.795
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 167.800
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 167.891
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)

(111) 167.892
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)
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(111) 167.893
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)

(111) 167.948
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 167.988
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

(111) 168.139
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 168.565
(732) Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 168.566
(732) Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 168.684
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.685
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.686
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.687
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.688
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.689
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.909
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 169.071
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)

(111) 169.310
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-city, Kyungki-do (KR)

(111) 170.102
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)

(111) 174.044
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 175.283
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 175.430
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Herend (HU);

Tokaj Kereskedõház Rt., Sátoraljaújhely (HU);
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU);
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 87 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 113.736
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 114.887
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 116.203
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 116.314
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.063
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.455
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.918
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 121.689
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 121.886
(732) American Safety Razor Company, LLC, Cedar Knolls,

New Jersey (US)

(111) 122.001
(732) Charles River Laboratories, Inc., Wilmington,

Massachusetts (US)

(111) 122.015
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 122.026
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 123.395
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 125.220
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.656
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.661
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.663
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 128.171
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 128.657
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 129.611
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 130.881
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 130.882
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 133.119
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 133.341
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 135.095
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.096
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.097
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.098
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
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(111) 135.099
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.100
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.101
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.103
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.104
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.105
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.106
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.107
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 142.937
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 144.643
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 144.644
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 144.646
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 144.647
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 145.513
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 146.065
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 148.697
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.740
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.743
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.744
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 154.790
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 157.975
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.594
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.704
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.745
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 159.080
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 159.143
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 159.288
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 159.290
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 159.813
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 160.088
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 160.695
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 161.651
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 161.652
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 161.653
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 161.654
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)
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(111) 161.656
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 162.112
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 163.734
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)

(111) 165.032
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 165.113
(732) NetRatings, LLC, New York, NY (US)

(111) 165.449
(732) Quiksilver Americas, Inc., Huntington Beach, California (US)

(111) 165.450
(732) Quiksilver Americas, Inc., Huntington Beach, California (US)

(111) 165.619
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 165.625
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 165.973
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 166.375
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 167.483
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 168.245
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 168.607
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 168.611
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 168.612
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 168.616
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 169.531
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 169.532
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 169.533
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 169.983
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 169.985
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 169.995
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 170.566
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 170.634
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 170.758
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 172.069
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 172.558
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 173.756
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 173.866
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 174.028
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 174.138
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 174.338
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 174.745
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 175.371
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 175.401
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 177.067
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 177.376
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 177.784
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
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(111) 177.912
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 178.495
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 179.298
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 179.424
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 179.689
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 181.298
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 182.432
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 183.363
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 183.806
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 183.852
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 184.036
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 184.037
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 184.044
(732) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

(111) 184.334
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 185.510
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.511
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.544
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.692
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.710
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.464
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.608
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.635
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.694
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 188.380
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 188.530
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 188.580
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(111) 189.747
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 195.694
(732) CADEAU Bonbon Kft., Gyula (HU)

(111) 195.983
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

A rovat 131 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 123.070
(732) DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 127.013
(732) DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 130.399
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.400
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 130.401
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.402
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.403
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.404
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.405
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.406
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.407
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.408
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.510
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 146.435
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 146.436
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 150.729
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 152.306
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 153.625
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 159.812
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 160.586
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 164.957
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 165.033
(732) ROMbrandt Multimédia Alkotóház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter ügyvéd, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.789
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.918
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 166.925
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 167.696
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 167.891
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.892
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 167.893
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 169.200
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 170.386
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 170.557
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.548
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.746
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.747
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.790
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.791
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 171.792
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 179.306
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

A rovat 39 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 119.233
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 123.070
(732) DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL)

(111) 124.782
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 127.013
(732) DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL)

(111) 129.955
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 129.956
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 129.957
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 130.399
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.400
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.401
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.402
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.403
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.404
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.405
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.406
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.407
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
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(111) 130.408
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.510
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 131.134
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 131.843
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 136.254
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 136.668
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 136.693
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 137.486
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 138.165
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 138.227
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 139.844
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 141.992
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 141.994
(732) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 141.995
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 142.314
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 142.320
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 142.322
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 142.600
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 143.357
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 143.576
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 143.862
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 143.863
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 145.452
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 145.549
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 146.050
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 146.056
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 146.435
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 146.436
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 148.688
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 150.419
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 150.722
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 150.729
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 150.989
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 152.064
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 152.306
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
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(111) 153.262
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 153.625
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 153.767
(732) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 159.812
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.586
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 164.957
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 165.033
(732) ROMbrandt Multimédia Alkotóház Kft., Budapest (HU)

(111) 165.445
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 166.789
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 166.918
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 166.925
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 167.692
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 167.696
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 167.891
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)

(111) 167.892
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)

(111) 167.893
(732) InfoRádió Kft., Budapest (HU)

(111) 168.139
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 168.605
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.606
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.608
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.610
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.613
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.614
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.743
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 169.200
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 170.386
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 170.557
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 170.618
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 171.548
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 171.746
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 171.747
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 171.790
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 171.791
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
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(111) 171.792
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 173.261
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 173.510
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 175.368
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 175.691
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 179.306
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 182.526
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 182.571
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 182.573
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 182.575
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 182.583
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.393
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 186.290
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

A rovat 97 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 129.775
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 130.399
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.400
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.401
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.402
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.403
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.404
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.405
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.406
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.407
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.408
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.510
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.639
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 159.154
(732) Speed in Hungária Italgyártó és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(111) 161.502
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 162.189
(732) Such és Szujó Bt., Békéscsaba (HU)

(111) 162.769
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 163.692
(732) TRANSACTION - KISS JÁNOS BOGÁRMÉRNÖK - Kft.,

Miskolc (HU)

(111) 164.293
(732) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
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(111) 167.206
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 168.139
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 175.283
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 193.425
(732) Eurocom Rail Cargo Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 195.952
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 195.974
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

A rovat 25 db közlést tartalmaz.
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