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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

(210) M 05 00012
(220) 2005.01.04.
(731) Antalovics János, Budapest (HU)
(541) MISS 3 Miss of EUROPE-WORLD

(210) M 08 03853
(220) 2008.12.16.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest
(546)

MODELL-TÁNC-FITNESS
(511) 41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

M 05 01919
(220) 2005.06.01.
Kucsora Zoltán, Kunszentmiklós (HU)
dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd, Budapest

ErotikaShow.hu
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások

(210) M 06 02705
(220) 2006.08.04.
(731) Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(541) Légkör
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.

(210) M 08 03875
(220) 2008.12.16.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Szenvedélyünk a szórakoztatás!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 06 02706
(220) 2006.08.04.
(731) Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(541) Idõjárás
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.
(210) M 08 02610
(220) 2008.08.14.
(731) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest
(591)
(511) 31

(210) M 08 03945
(220) 2008.12.23.
(731) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Vetõmag/ok/.

(210) M 08 03546
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(220) 2008.11.14.

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célokra.
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21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgozott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építkezési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); szerigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem építkezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok formájában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zuhanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).
(210) M 08 03946
(220) 2008.12.23.
(731) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 09 00364
(220) 2009.02.10.
(731) Greenlight Budapest Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(541) DUE FRATELLI
(511) 43 Vendéglátás, különösen olasz éttermi szolgáltatások, meleg
és hideg étel készítése és kiszállítása.
(210) M 09 00471
(220) 2009.02.20.
(731) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) HALLS BREEZ
(511) 30 Cukrászsütemények nem gyógyászati célra, cukrászáruk
beleértve a rágógumikat.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célokra.
21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgozott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építkezési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); szerigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem építkezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok formájában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zuhanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).
(210) M 09 00006
(731) Szõts Balázs, Budapest (HU)
(546)

(541) AUTOZONE
(511) 7
Gépjármû alkatrészek és tartozékok.
35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; gépjármû alkatrészekkel
és tartozékokkal kapcsolatos kutatható on-line adatbázis nyújtása.
39 Gépjármû alkatrészek és tartozékok raktározása kiskereskedelmi vevõk részére.

(220) 2009.01.06.

(210) M 09 00500
(220) 2009.02.25.
(731) Krizsán Gyõzõ, Budapest (HU);
dr. Komáromi István, Budapest (HU)
(546)

(511) 41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szépségverseny, show mûsor.

M 09 00704
(220) 2009.03.18.
WebDream Bt., Budapest (HU)
dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

WebDream
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00155
(220) 2009.01.21.
(731) INTER-SULI Oktatásszervezõ és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU);
dr. Molnár Miklós, Budapest (HU)
(541) AFTER WORK
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00735
(220) 2009.03.20.
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko - hemijska industrija Vrsac,
Vrsac (SR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) SILDENA
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 09 00201
(220) 2009.01.26.
(731) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég),
Memphis, Tennessee (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 09 00874
(220) 2009.04.01.
(731) Wyeth Holdings Corporation (a Maine corporation), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.
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3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(546)

(511) 5

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 00938
(220) 2009.04.07.
(731) Cosmed Kft., Sóskút (HU)
(541) SWEET & EASY
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(210) M 09 00969
(220) 2009.04.09.
(731) Ponton Marketing Kkt., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; színházi produkciók.
(210) M 09 00988
(220) 2009.04.09.
(731) „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minõségellenõrzõ
és Szolgáltató Kht., Hajdúböszörmény (HU)
(546)

(210) M 09 01039
(220) 2009.04.16.
(731) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

M735

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01040
(220) 2009.04.16.
(731) Jónás Kereskedelmi Hálózat Kft., Budapest (HU)
(541) PEDIBUS
(511) 3
Cipõkrémek, cipõviaszok, felújító készítmények krémek
bõrökhöz, krémek cipészeknek.
10 Lúdtalpbetétek, lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba, ortopédiai eszközök, ortopédiai cikkek.
21 Cipõkanalak, cipõkefék, sámfák.
25 Cipõk, papucsok, szandálok, cipõsarkak, cipõtalpbetétek,
fürdõpapucsok, fürdõcipõk, harisnyanadrágok, zoknik, betétek
cipõkbe, harántemelõk, sarokemelõk, sarokfogók.
(210) M 09 01041
(220) 2009.04.16.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd, Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) McFRESH
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 09 01070
(220) 2009.04.16.
(731) Conrad Electronic SE, Hirschau (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CONRAD Tele ötlettel
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (kivéve szárazföldi jármû motorok); tengelykapcsolók és erõátviteli eszközök (kivéve
szárazföldi jármûvekhez); nem kézzel vezérelt mezõgazdasági
eszközök; tojáskeltetõ gépek; kis teljesítményû elektromos meghajtású szivattyúk; motorral mûködtetett vagy elektromos szerszámok, elsõsorban motorral vagy elektromosan mûködtetett kézi
szerszámok, elektromos fúrógépek, elektromos csavarhúzók,
elektromos fûrészek, asztali- és dekopírfûrészek is, valamint kiegészítõk a fent említett szerszámokhoz, nevezetesen fúróállványok, fúrólábazatok, hajlékony tengelyek, áramellátó eszközök
fúrógépekhez, elsõsorban kisméretû fúrógépekhez, akkumulátortöltõk akkumulátorral mûködtetett szerszámokhoz.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; elektromos és elektronikus berendezések, valamint ezekbõl
összeállított eszközök, nevezetesen televíziók, mûholdas vevõkészülékek, rádiók, tunerek, elektromos erõsítõk, komplex erõsítõk,
térhangzó berendezések, keverõpultok, kiegyenlítõk, lemezjátszók, lemezváltók és lemezjátszó vázak, audio- és/vagy videóCD-lejátszók; berendezések hangok és/vagy képek rögzítésére továbbítására és lejátszására; kazettás magnók, szalagos magnók,
mikrofonok, fejhallgatók, hangszóródobozok, hangszóróvázak,
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hangszórók, frekvenciaváltók, videoberendezések, videofelvevõk, videotext berendezések, felvevõk mozgóképekhez és egyes
képekhez úgymint videokamerák, elektronikus kamerák, film-kamerák vagy fényképezõgépek; lézer és lézeres berendezések
fényhatások létrehozására is; berendezések és fényforrások, valamint pásztázó fényhatások létrehozására alkalmas fényforrás,
elektronikus vezérlõberendezések és ellenõrzõk a berendezések
és a fényforrások irányítására, valamint pásztázó lámpák fényhatásokhoz; CB-rádiók (kézi és hordozható berendezések, valamint
rádióállomások), amatõr rádióadó- és -vevõberendezések, professzionális adó- és vevõberendezések, rádióerõsítõk; elektromos, elektronikus és opto-elektronikus alkatrészek, elsõsorban ellenállások, potenciométerek, beállító- és laposszabályzók, kondenzátorok, forgó kondenzátorok, fényszabályzók, orsók és orsótokok elektromos és elektronikus áramkörökhöz, ferrit- és vasmagok; diódák; tranzisztorok, tirisztorok és triac-ok, integrált kapcsolások és áramkörök, hõmérséklet- és fényfüggõ ellenállások,
foto- és fénydiódák, fotótranzisztorok, áramirányítók, hûtõtestek
elektromos elektronikus és opto-elektronikus alkatrészekhez,
kapcsolók, nyomógombok, relék, transzformátorok, biztosítékok,
aljzatok és tartók elektromos és elektronikus és opto-elektronikus
alkatrészekhez, dugók, dugóaljzatok és csatlakozócsoportok
elektromos és elektronikus áramkörökhöz és berendezésekhez;
szolártechnika és lézertechnika elektromos és elektronikus alkatrészei (amennyiben a 9. osztályba tartoznak); modellkészítõ
elektronika, nevezetesen adó- és vevõberendezések rádió-távvezérlõkhöz és ezek alkatrészeihez, modellek kapcsoló- és vezérlõáramkörei, modellek irányjelzõ lámpáinak elektronikus kapcsolóáramkörei, elektronikus zaj generátorok; elektronikus szórakoztató berendezések és kiegészítõ berendezések televíziókhoz;
gyengeáramú berendezések és mûszerek, nevezetesen híradástechnikai, nagyfrekvenciás, számítógép és/vagy szabályzó technikai berendezések, elektromos, elektronikus és elektromechanikus mérõberendezések, elsõsorban beépített mérõmûszerek és
multimérõméterek, multimérõméterek digitális kijelzõvel, oszcillográfok, jelkövetõk, frekvenciaszámlálók, szabályozható és
nem-szabályozható tápegységek, elsõsorban alacsonyfeszültségû
tápegységek, akkumulátortöltõk, televíziós hangátalakítók
és/vagy -adapterek, elektromos és elektronikus riasztóeszközök,
-berendezések és tartozékaik, nevezetesen optikai és akusztkus
jeladók, akusztikus érzékelõk (ultrahangos mozgásérzékelõk),
optikai érzékelõk, úgymint fénysorompók, elektro-mechanikus
érzékelõk (érzékelõk ajtókhoz és ablakokhoz, rezgõ érintkezõk
ajtókhoz és ablakokhoz), mikroszámítógépek, alkatrészek és
készletek minden fent említett berendezéshez (amennyiben a 9.
osztályba tartoznak); rádió- és televízióantennák, szobaantennák,
autóantennák, amatõr rádióantennák és CB-rádióantennák valamint mobilantennák és állomások antennái, elektromos és elektronikus antenna tartozékok, nevezetesen antenna erõsítõk, antenna frekvenciaváltók, antenna kábelek, antenna szintmérõ egységek és megosztók, antenna dugaljzatok, antennavezeték végellenállások, dugóaljzatok, antenna csatlakozók és adapterek, antenna
szimmetria transzformátorok, koax-kapcsolók és koax-relék, antennaerõsítõ tápegységek, valamint antenna forgórészek; mechanikus tartozékok antennákhoz, nevezetesen antennaoszlopok támaszok forgatható antennákhoz, mechanikus rögzítõelemek antennákhoz és antennaoszlopokhoz, elsõdlegesen gépjármûvek
mobilantennáinak rögzítõelemei, antennaerõsítõk és frekvenciaváltók rögzítésére szolgáló oszlopbilincsek és oszloptámaszok;
elektromos felszerelési anyagok, világításszabályzók és fényerõszabályzók szobák elektromos megvilágításához, hálózati csatlakozók, elsõsorban konnektorok és dugók, elektromos vezetékek,
drótok és huzalok, elemek és akkumulátorok, kapcsolóórák, házi
telefonok belsõ és külsõ beszélõállomással, valamint adott esetben átkapcsolóegységgel, hálózati berendezéssel, erõsítõvel és videoberendezéssel; elektromos és elektronikus kísérleti dobozok,
amelyek elektromos és elektronikus eszközökbõl állnak; elektromos és elektronikus asztali számológépek és zsebszámológépek;
elektromos és mechanikus feszültségmérõk, elektronikus fémdetektorok, elektromos forrasztópákák és forrasztópákákból és forrasztópákákhoz áramellátó és szabályzó berendezésekbõl álló
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elektronikus forrasztóállomások; távközlõ berendezések, elsõsorban telefonok, üzenetrögzítõk, fax-berendezések, telexgépek,
modemek, mobiltelefonok, telefontartozékok, nevezetesen készülékek házi telefonvonalakhoz, kihangosítható telefonkészülékek telefonegyenleg-számlálók, fali aljzatok telefonhoz, kézi és
elektronikus hívásátkapcsolók, telefonkonnektorok és telefonaljzatok, telefonvezetékek; számítógépek, PC-k, nyomtatók, szkennerek, monitorok, merevlemezek, CD meghajtók, CD írók floppymeghajtók, billentyûzetek, egerek, számítógépkártyák, elsõsorban grafikai kártyák és interfészek, memóriakártyák, modemek és ezekbõl összeállított számítógép egységek, számítógépes
hálózatok; számítógép szoftverek (mentett); számítógépprogramok (letölthetõk); számítógépprogramok (adathordozóra mentve), valamint lézer- és fényforrások ellenõrzésére szolgáló eszközök; szoftvereszközök, adatátviteli szoftver elektronikus adatcserére, elsõsorban számítógépek, számítógéprendszerek és interfészek között, valamint az internet és/vagy intranet felhasználásával, és más számítógép-alapú funkciók elvégzésére; elektromos
vagy elektronikus berendezések fémbõl vagy mûanyagból készült
háza.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; mindennemû nagy- és/vagy kiskereskedelmi szolgáltatások a következõ területeken: vegyi áruk, bevonóanyagok, drogériákban kapható termékek, kozmetikumok és
háztartási termékek tüzelõanyagok és fûtõanyagok, egészségügyi
termékek, gépek, szerszámkészletek és fémáruk, építési termékek, termékek barkácsoláshoz és kertészeti termékek, termékek
hobbitevékenységekhez és kézmûveskellékek, elektromos és
elektronikus áruk, számítógépek és alkatrészeik, hanghordozók
és adathordozók, egészségügyi készülékek, gépjármûvek és gépjármûvek tartozékai, tûzijátékok, karórák és ékszerek, hangszerek, nyomdai termékek, papíripari cikkek, irodai termékek, termékek táskakészítéshez és szíjgyártáshoz, bútorok és dekorációs
kellékek, sátrak, vászontakarók, ruházati cikkek, cipõk és textilek, játékok, sportruházat, ételek és italok, mezõgazdasági termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáruk és
más luxus ételek; import-export ügynökség igazgatása, kommunikációval kapcsolatos termékek bemutatása kiskereskedelem
céljából.
(210) M 09 01149
(220) 2009.04.21.
(731) Cardo Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Kiss Ottilia, Gyõr
(541) Az alvás szakértõje.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 09 01191
(220) 2009.04.23.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

vékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési csatornák létesítése a
fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények
szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 09 01192
(220) 2009.04.23.
(731) Unilever N. V., 3013 AL Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési tevékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételkészítmények gyakorlati kidolgozása; fórumok és alkalmak biztosítása receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési
csatornák létesítése a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 09 01244
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Volans
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 09 01245
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Vega DH
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 09 01246
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Tucana
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési te-

(210) M 09 01247
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Serpens
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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miabroncsok, jármû karosszériák, jármûablakok, jármûajtók, jármûalvázak jármûkerekek, jármû-kerékküllõ rögzítõk, jármûlépcsõk, hágcsók, jármûülések, jármûvek belsõ kárpitjai, jármûvek
kerékküllõi, jármûvek löghárítói, kerékagyak jármûvekhez, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpár kerékküllõk, kerékpár kitámasztók, kerékpár sárvédõk, kerékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok,
kerékpárnyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpártámaszok, kerékpártömlõk, kerékpárvázak, láncok
kerékpárokhoz, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, mopedek,
motorkerékpárok, motorok kerékpárokhoz, nyeregtartók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, robogók (jármûvek), rugók
jármûvek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, sebességváltók
szárazföldi jármûvekhez, szelepek jármûabroncsokhoz, tanksapkák jármûvekhez, tengelyek (jármûvekhez), tengelyvégek.

(210) M 09 01264
(220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
(541) ÖS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01266
(220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
(541) OTS-Hírvonal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 01276
(220) 2009.04.29.
Zybe System Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

ZYBE SYSTEM
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01281
(220) 2009.04.30.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(511) 32

Szörpök.

(210) M 09 01287
(220) 2009.04.30.
(731) CHIMA Vállakozási Kft., Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01295
(220) 2009.04.30.
(731) PROJETCLUB, Villeneuve D’Ascq (FR)
(740) dr. Polyák Szilvia, Budaörs
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, piperecikkek, tusfürdõk, samponok,
bõrápoló termékek, védõkrémek.
24 Más áruosztályokban nem szereplõ textilanyagok, elasztikus anyagok, fürdõanyagok (kivéve ruházat), cipõkészítéshez
szükséges szövetanyagok, csizma és cipõkészítéshez szükséges
anyagok, pamutanyagok, utazószõnyegek, zászlók, ruhacímkék.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, sportcipõk, kalapáruk, sportolási
célra készített alsónemûk, csúszásgátló eszközök csizmához, cipõhöz, fürdõsapkák, fürdõruhák, úszómezek, fürdõpapucsok, fejpántok, sapkák, bokacsizmák, csizmák, zoknik, pulóverek, papucsok futballcipõk, síbakancsok, ingek, harisnyanadrágok, vízisíeléshez neoprén ruhák, futballcipõhöz stoplik, lábszárvédõk,
sportszár rögzítõk, kesztyûk, esõkabátok, kabátok, kapucnis kabát, horgászköpeny, cipõtalpak, nadrágok, vadászruhák, rövidnadrágok pólók.
29 Tartósított, szárított és fõtt zöldségek és gyümölcsök, zselék, lekvárok, gyümölcskompótok, hús-, gyümölcs- és tejtartalmú
(nem gyógyászati célú) táplálék-kiegészítõk, gyümölcstartalmú
szárított élelmiszer, gyümölcs és tejtartalmú energiaszelet fehérjetartalmú húspótlók, emberi fogyasztásra szánt lipidek és fehérjék.
30 Gabonakészítmények, pékáru, sütemények, gabonatartalmú
energiaszeletek, méz, sütõpor, folyékony, kapszula vagy por formájú glükóz készítmény, emberi fogyasztásra szánt szénhidrátok.
35 Kozmetikai és ápoló termékek, szövetek, textilanyagok és
lakberendezési anyagok, ruházat, ideértve sportruházatot, lábbelik, kalapáru, élelmiszer és italáru, fûszertermékek, félkész ételek,
rágcsálnivalók, fõzõ- és sütõ termékek, sütemények, zöldség
gyümölcs, tej és tejtermékek kiskereskedelme.
(210) M 09 01304
(731) Anik Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Csomagtartók jármûvekhez, dísztárcsák (kerekekre), elektromos jármûvek, fékek jármûvekhez, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák jármûvekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, jármû gu-
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(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 09 01401
(220) 2009.05.27.
(731) Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01314
(220) 2009.05.04.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SZILVIA
(511) 6
Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 41 Nevelés, oktatás, mondókaklub, baba mama foglalkozás és
módszertani tanfolyam.
(210) M 09 01405
(220) 2009.05.12.
(731) Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01315
(220) 2009.05.04.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) CREPTO
(511) 6
Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 30

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(210) M 09 01406
(220) 2009.05.12.
(731) Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01334
(220) 2009.05.05.
(731) B. & I. Lux Kft., Kaposvár (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) Favorit
(511) 1
Fagyálló anyagok; víztisztító termékek, ioncserélõk, üzemanyagmegtakarító készítmények, olajtisztító szerek.
3

Tisztítószerek.

4
Ipari olaj; kenõanyagok, kenõolajok, kenõzsírok, motorolajok.

(210) M 09 01341
(220) 2009.05.06.
(731) Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) PLIGHT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 01399
Veen Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Zoltán, Budapest

(511) 30

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(210) M 09 01416
(220) 2009.05.13.
(731) Nyomda- és Papíripari Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Buglos Katalin, Budapest
(546)

(220) 2009.05.11.

Stefano Largo
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, nyomdaipari termékek, nyomtatványok, okmányok,
kiadványok papíripari cikkek, papíráruk, könyvkötészeti anyagok, csomagolóanyagok, tanítási és oktatási anyagok, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), egyéb nyomdai termékek, szórólapok, újságok, plakátok, klisék, papír-karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, sablonok (papíráruk), anyagok
mûvészek részére.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különféle nyomdaipari szolgáltatások, kiadványok tervezése nyomtatás, nyomdaipar.
(210) M 09 01419
(220) 2009.05.13.
(731) Bonycom Bonyhádi Közüzemi Kft., Bonyhád (HU)
(546)

(511) 39
40

Vízelosztás, vízszolgáltatás, hulladék szállítása.
Szennyvíz gyûjtés, kezelés.

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(511) 3
Szélvédõmosó, tisztítószerek, autóápolási termékek, ablaktisztítók.
4
Motorolaj.
12 Autófelszerelések, kiegészítõk.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 01458
(220) 2009.05.18.
(731) Contour Systeme Egészségügyi Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Tamás Zita, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 01428
(220) 2009.05.14.
(731) Autoshop 2004 Kft., Kiskunlacháza (HU)
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01457
(220) 2009.05.18.
(731) dr. Pintér Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01460
(220) 2009.05.18.
(731) Két Tégla Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálinkó Ilona, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr, bõrutánzatok, állatbõrök, utazótáskák, bõröndök, esernyõk, napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 09 01454
(220) 2009.05.18.
Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest

lélekszerelõ
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 01473
(220) 2009.05.19.
(731) MÁRT-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Járos László ügyvéd, Nyíregyháza
(546)

M 09 01456
(220) 2009.05.18.
Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
dr. Staub Tímea ügyvéd, Budapest

lélekszerelés
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 09 01474
(220) 2009.05.19.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);
Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest
(541) SÁRGATAXI-S
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 09 01498
(220) 2009.05.20.
(731) Sun System Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) CSOKICSÕ
(511) 10 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi
célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és reflektorok.
11 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és
reflektorok.

(210) M 09 01477
(220) 2009.05.19.
(731) Quaestio Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) EGRI & SZERERES Ügyvédi Iroda, dr. Egri Zoltán, Budapest
(546)

(210) M 09 01503
(220) 2009.05.21.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 29
30

Szárított zöldségek.
Fûszerek.

(210) M 09 01504
(220) 2009.05.21.
(731) Gyógyszerellátó Hálózat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01478
(220) 2009.05.19.
(731) Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 09 01479
(220) 2009.05.19.
(731) Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 01505
(220) 2009.05.21.
(731) Senoble Holding Sas, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; jég; méz,
melaszszirup.

(210) M 09 01517
(731) Gere Tamásné, Villány (HU)
(546)

(220) 2009.05.22.

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

(210) M 09 01506
(220) 2009.05.21.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(210) M 09 01522
(220) 2009.05.22.
(731) Auto Video Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Leé Tamás, Leé Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 37

Építés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01526
(220) 2009.05.22.
(731) CODIGIS Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

(210) M 09 01512
(220) 2009.05.21.
(731) Aimsbury Investments L.t.d., Victoria, Mahe 025611 (SC)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35

Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció.

42 Tanácsadás és informatikai támogatás a reklámozás területén, számítás-technikai hardver- és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01541
(220) 2009.05.26.
(731) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 34

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

M 09 01516
(220) 2009.05.22.
Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

PGT-PITON GUARD TECHNOLOGY
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210) M 09 01542
(220) 2009.05.26.
(731) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 09 01589
(220) 2009.05.29.
(731) „Company-Success” Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Sárkány György, Kaposvár
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, virágküldõ szolgálat.
(511) 41 Szakmai képzés, emberek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.

(210) M 09 01547
(220) 2009.05.26.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

(210) M 09 01592
(220) 2009.05.29.
(731) Verb Ágoston, Budapest (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FEHÉR ÉJSZAKA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01606
(220) 2009.06.02.
(731) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

Majonéz, mustár, ketchup.

(210) M 09 01553
(220) 2004.09.23.
(731) MUSTANG - Bekleidunkswerke GmbH.+Co.KG,
Künzelsau (DE)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi
ügyvivõ, Budapest
(541) MUSTANG STORE
(511) 3
Szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok,
hajvizek/-szeszek; fogkrémek; dezodoráló készítmények személyes használatra (illatszerek); illatos légfrissítõ aeroszol.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 01564
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Európai Autós Nagykoalíció
45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 09 01607
(220) 2009.06.02.
(731) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

M 09 01565
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Autós Nagykoalíció
45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.

(210) M 09 01578
(220) 2009.05.28.
(731) FIT-FOOD Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek.

(210) M 09 01624
(220) 2009.06.03.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 09 01660
(731) Ye Wen Wei, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01648
(220) 2009.06.05.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

(220) 2009.06.08.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01662
(220) 2009.06.08.
(731) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,
Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) KFC KRUSHERS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 09 01664
(220) 2009.06.09.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry „ALKALOID”
AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(541) DOREZ
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen béta-blokkoló
hatású szerek.

(511) 32

Energiaitalok.
(210) M 09 01667
(220) 2009.06.09.
(731) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
(546)

(210) M 09 01657
(220) 2009.06.08.
(731) CHIMA Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29

(511) 11 Fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsikhoz, fénytompító szerkezetek jármûvekhez (lámpakészletek), ívlámpák, izzószálak elektromos izzókba, izzószálas égõk, jármû
reflektorok, jármûfényszórók, kerékpár-fényszórók, kerékpárlámpák lámpaüvegek, lámpák, lámpák csõfoglalatai, elektromos,
lámpák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák
jármûvekhez, lámpák világításra, magnézium izzószálak (világítás), napkemencék, napkollektorok, (fûtés), világító berendezések és készülékek, világítótestek jármûvekhez, villanykörték, villanykörték elektromos, vízforralók, autógejzírek, vízmelegítõk
(készülékek), égõfejek lámpákhoz, égõk, zseblámpák, elektromos.
(210) M 09 01658
(220) 2009.06.08.
(731) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)
(541) GRÓF BUTTLER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

Sajt.

(210) M 09 01668
(220) 2009.06.09.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
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apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 09 01670
(220) 2009.06.10.
(731) Ujvári Kft., Piliscsaba (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KOPÁR CSÁRDA
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés, idõleges szállásadás.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 09 01671
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) LIPOROSA
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 01672
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) RIPIFREN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01680
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINIL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01673
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 09 01676
(220) 2009.06.10.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01674
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) AFRODIZIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 09 01675
(220) 2009.06.10.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 01681
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINADOL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01682
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINELL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01683
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRYNIL
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(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.
(210) M 09 01684
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) STRELICIA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01685
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38

Távközlés.

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 01690
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOC
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 09 01687
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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(210) M 09 01692
(731) Hadászi Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 30
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

vagy mobiltelefonokkal és mobil multimédiás és kommunikációs
eszközökkel kapcsolatos letölthetõ elektronikus használati útmutatók; számítógépekhez és laptopokhoz való személyi számítógép
kártyák e-mail alkalmazásokhoz Internethez, Intranethez vagy
magán számítógép-hálózatokhoz való vezeték nélküli csatlakozás és ezekkel történõ vezeték nélküli kommunikáció biztosítására; számítógépes alkalmazások szoftver celluláris vagy mobiltelefonokhoz és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökhöz;
letölthetõ számítógépes alkalmazások szoftver celluláris vagy
mobiltelefonokhoz és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökhöz; Interneten keresztül számítógépekre és celluláris vagy
mobiltelefonokra és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökre letölthetõ zene, elektronikus játékok, csengõhangok, háttérképek, témák és filmek; celluláris vagy mobiltelefonokkal és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökkel használható kamerák; képek celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl televíziókészülékeken,
kivetítõkön vagy számítógép monitorokon való megjelenítését
biztosító eszközök; hang (audio) celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl sztereó
rendszereken keresztül történõ lejátszását biztosító eszközök; zene vagy hangok celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl történõ hallgatására szolgáló hangszórók/fülhallgatók; zene vagy hangok celluláris vagy
mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl történõ hallgatására szolgáló kombinált erõsítõ és hangszóró rendszer; rádió adók; celluláris vagy mobiltelefonnal és
mobil multimédiás és kommunikációs eszközökkel használható
számítógépes játékok; celluláris vagy mobiltelefonok és mobil
multimédiás és kommunikációs eszközök kiegészítõ eszközei/
tartozékai, nevezetesen fejhallgatók és kéz nélküli telefonhasználatot biztosító eszközök, mint fülhallgatók és fejhallgatók; celluláris vagy mobiltelefonok és mobil multimédiás és kommunikációs eszközök kiegészítõ eszközei/tartozékai, nevezetesen töltõk,
akkumulátorok, tokok, borítók, tartók, dokkoló aljzatok, kábelek,
tápegységek és háromláb támaszok; távirányítók elektronikus
kommunikációs és távközlési berendezésekhez és készülékekhez;
valamint digitális fotó keretek digitális képek, videoklipek
és/vagy zene megjelenítésére/lejátszására.

(220) 2009.06.12.

Rizs.

M 09 01696
(220) 2009.06.12.
Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

Chio Földimogyoró. A mókusok is ezt választják.
29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya készítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett és feldolgozott
mogyorók, bevonattal is; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.
30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való tápióka, manióka, rizs, kukorica, búza vagy egyéb gabona termékek: lúgos és
sós sütemények; fõleg magvakból és szárított gyümölcsbõl álló
müzli szeletek, feldolgozott gabona magvak; csokoládé, csokoládéáruk; szószok.

(210) M 09 01726
(220) 2009.06.16.
(731) Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Elektronikus kommunikációs és távközlési berendezések és
készülékek; mobil multimédiás és kommunikációs eszközök;
elektronikus kommunikációs és távközlési berendezések és készülékek hang, zene, élõhang, képek, fényképek, szöveg, e-mail,
adatok, videó rádió, televízió, játékok vagy más multimédiás tartalom felvételére, tárolására, szerkesztésére, átvitelére, reprodukálására, lejátszására vagy megjelenítésére; számítógép szoftver;
letölthetõ számítógépprogramok; letölthetõ elektronikus kiadványok; celluláris- vagy mobiltelefonok; az általános telefon funkciókon túl számos más funkcióra képes celluláris- vagy mobiltelefonok, nevezetesen fényképezõgép, azonnali üzenetküldés, multimédiás üzenetküldések, e-mail hozzáférés és kommunikáció, internet hozzáférés és kommunikáció, adat hozzáférés és kommunikáció, rádió, zenei felvétel, lejátszás, továbbítás, vétel és/vagy kezelés, hang vagy élõhang felvétel, lejátszás, továbbítás, vétel,
szerkesztés és/vagy kezelés, videó felvétel, lejátszás továbbítás,
vétel, szerkesztés és/vagy kezelés, fénykép vagy kép készítés,
megjelenítés, továbbítás, vétel, szerkesztés és/vagy kezelés, grafika vagy ábra feltöltés, megjelenítés, továbbítás, vétel, szerkesztés, és/vagy kezelés, elektronikus játék fénykép és szöveg internetes újságokra vagy web-jegyzetekre, más néven blogokra való feltöltése, naptár és kapcsolat információ, valamint egyéb funkció
személyes digitális asszisztensként (PDA) való kezelése, nyomtatás, mûholdas navigáció, elektronikus útikalauz megjelenítése,
számítógéphez és multimédiás prezentációkhoz használható távirányító, videó, hang és/vagy adatok weboldalakra továbbítása,
és/vagy egyéb mobil multimédiás es kommunikációs eszköz
funkciókra alkalmas celluláris vagy mobiltelefonok; celluláris

(210) M 09 01732
(220) 2009.06.17.
(731) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RISTORANTE GRUPPETTO
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 09 01733
(220) 2009.06.17.
(731) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ARIA HOTEL
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások; idõleges
szállásadás.
(210) M 09 01743
(731) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01801
(220) 2009.06.19.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) JAZMIN
(511) 16 Egészségügyi papír.

M 09 01746
(220) 2009.06.17.
Mascot Europe Kft., Budapest (HU)
Nagymáté Éva, Administration Service Bt., Budapest

MASCOT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01771
(220) 2009.06.18.
(731) Pál Rita, Budapest (HU)
(541) ARANYBABA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01773
(220) 2009.06.18.
(731) Szamosközi Antal, Szentes (HU)
(546)

M 09 01789
(220) 2009.06.19.
GRAPH-ART Kft., Debrecen (HU)
dr. Gulyás Ildikó, Debrecen

OKÉ
16 Csomagolópapír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, iskolaszerek (papírból), képregények, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük
(idõszaki lapok), naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, transzparensek (papíráruk), újságok, üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
M 09 01800
(220) 2009.06.19.
NICRO Általános Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

NICRO
3
4

Ipari víz- és oldószerbázisú tisztítószer.
Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok.

(511) 36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi információk nyújtása; szállásügynökségek.
(210) M 09 01838
(220) 2009.06.23.
(731) K1A Ingatalankezelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36
37

(210) M 09 01799
(220) 2009.06.19.
(731) ASA Építõipari Kft., Budapest (HU)
(740) Félné dr. Gulyás Andrea ügyvéd, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01806
(220) 2009.06.22.
(731) Unger Rozália, Jánossomorja (HU)
(541) UNGERMIX
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 09 01813
(220) 2009.06.22.
(731) EXCLUSIVE IMMO Kft., Hévíz (HU)
(740) dr. Torzsás Tímea, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kézimunka alap gyártás, reprodukció gyártás saját festmények alapján.
24 Textíliák és textiláruk.
26 Hímzések.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01802
(220) 2009.06.19.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) MARGÓ
(511) 16 Kéztörlõ.

Ingatlankezelés, ingatlanlízing, irodák [ingatlanok] bérlete.
Építkezések felügyelete [irányítás].

(210) M 09 01855
(220) 2009.06.25.
(731) Millenium & Copthorne International Limited, Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
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kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 09 01856
(220) 2009.06.25.
(731) Orlai Balázs 33%, Leányfalu (HU);
Kele Sára 34%, Budapest (HU);
Kukorelli Péter 33%, Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01888
(220) 2009.06.26.
(731) Orex Óra-Ékszer Kereskedõház Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások órák, ékszerek, bútorok, világítási eszközök és háztartási cikkek vonatkozásában.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 12 Jármû, kerékpár, kerékpár kiegészítõk.
35 Reklámozás, kerékpár kölcsönzõ szolgáltatással kapcsolatos marketing tevékenység.
39 Jármû kölcsönzés, kerékpár kölcsönzés.
(210) M 09 01862
(220) 2009.06.26.
(731) Auto News Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 09 01890
(220) 2009.06.26.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

FLORIOL DUO
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; zsíros anyagok étkezési zsírok elõállításához; olajok és zsírok táplálkozási használatra, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókuszolaj,
étkezési repceolaj, pálmamagolaj (étkezési célokra), étkezési
csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgó olaj olívaolaj, kenyérre kenhetõ zsírtartalmú keverék.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; majonéz salátaöntetek, ízesített szójaszósz, mustár, ecet és egyéb fûszerek, ízesítõ
készítmények illóolajok kivételével, aromás készítmények ételekhez, ízesítõk; fûszerek; jég.

(210) M 09 01893
(220) 2009.06.29.
(731) Ligetfürdõ Kft., Szeged (HU)
(740) Havasi Ügyvédi Iroda, dr. Havasi József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 01863
(220) 2009.06.26.
(731) PHARMAFORTE Kft., Budapest (HU)
(541) CRAN-C
(511) 5
Gyümölcskivonat tartalmú táplálékkiegészítõ készítmény.

(210) M 09 01895
(220) 2009.06.29.
(731) Ng Sio Peng, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 09 01871
(220) 2009.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) NOCLAUD
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(511) 25
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(210) M 09 01960
(220) 2009.07.03.
(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou, Jiangsu
Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 09 01896
(220) 2009.06.29.
(731) Lin Xinran, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármûvek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.
37 Gépjármûvek karbantartása és javítása; jármûvek mosása;
jármûvek kenése; fényezés (jármûvek); jármûfényezés; jármûvek
rozsda elleni kezelése; jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása; jármûjavítás; jármûkarbantartás.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01920
(220) 2009.07.01.
(731) European Business Connect Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 09 01955
(220) 2009.07.03.
(731) DAFTRANS LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01977
(220) 2009.07.07.
(731) Papdi Erika, Budapest (HU)
(541) Nem adom a párom
(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek, papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 09 01987
(220) 2009.07.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 09 01959
(220) 2009.07.03.
(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou,
Jangsu Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01989
(220) 2009.07.07.
(731) Szabó Tamás, Sopron (HU)
(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 25 Bodyk (alsóruházat); bõrruházat; cipõk; díszzsebkendõk
(ruházat); fejfedõk (kalapáruk); felsõruházat; harisnyanadrágok;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat);
készruhák; kosztümök; lábbelik; mûbõr ruházat; nadrágok; nõi
ruhák; nyakkendõk; pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármávek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.
37 Gépjármûvek karbantartása és javítása, jármûvek mosása,
jármûvek kenése, fényezés (jármûvek), jármûfényezés, jármûvek
rozsda elleni kezelése, jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása,
jármûjavítás, jármûkarbantartás.

(210) M 09 01994
(220) 2009.07.08.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) NAGYI
(511) 29 Lekvárok (dzsemek).
A rovat 141 db közlést tartalmaz.
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