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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 09 02221
( 220 ) 2009.07.28.
( 731 ) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 541 ) TV7
( 511 ) 9

Ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok; vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó
berendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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 művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztaatás, sport- és kulturális tevékenységek.

42

Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízingelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölcsönzése és
igénybevételi idő bérbeadása(kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség
biztosítása.
45

Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

( 210 ) M 09 02831
( 220 ) 2009.10.01.
( 731 ) Lakatos Erika, Budapest (HU)
( 541 ) ROMA IKONOK
( 511 ) 16

Grafikai és fotó reprodukciók és ábrázolások, grafikai nyomtatványok, naptárak, papíráru, poszterek, képek,

meghívók és üdvözlőkártyák.
35

Film, képzőművészeti és zenei alkotások /rögzítése, felvétele/ reklámozása és forgalmazása; kereskedelmi

ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41

Kulturális (film, képzőművészeti és zenei) összművészeti tevékenységek, szórakoztatás, modellügynökség

művészek számára, múzeumi szolgáltatások szervezése és lebonyolítása: (bemutatók, kiállítások, koncertek);
nevelés és oktatás óvodástól felnőttkorig;oktatási és művészeti "workshop"-ok és /szemináriumok/ szervezése és
lebonyolítása, oktatási információk; rádió és televíziós programok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri
szolgáltatások, (összművészeti)showműsorok, szervezése (impresszáriószolgáltatásai), sors játékok lebonyolítása,
stadionok bérlete, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szerencsejátékok,
szépségversenyek szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése,szórakoztatási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, vallási és politikai oktatás,
mozgókép videofilmek gyártása (oktatás, kultúra és szórakozás), mozifilmek gyártása, zenei összeállítása,
zenekarokszolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása DVD, zene CD és
könyvkiadások, zene és multimédia szolgáltatások, konferenciák és fesztiválok szervezése és lebonyolítása.
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( 210 ) M 10 00321
( 220 ) 2010.02.04.
( 731 ) Melodika Kft., Kispáli (HU)
( 541 ) HÁZIBULI
( 511 ) 41

Televíziós szórakoztatás.

( 210 ) M 10 00722
( 220 ) 2010.03.04.
( 731 ) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

( 210 ) M 10 00977
( 220 ) 2010.03.24.
( 731 ) Szomor Dezső, Apaj (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hústermékek, tömlős áruk, különösen kolbászok és szalámik.

( 210 ) M 10 01402
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Magyarországi származású ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb, ásványvíz alapú alkoholmentes italok.

( 210 ) M 10 01814
( 220 ) 2010.06.11.
( 731 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest
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( 541 ) Kunsági ÉDEN - a magyar étolaj
( 511 ) 29

Étkezési olajok.

( 210 ) M 10 01923
( 220 ) 2010.06.23.
( 731 ) Intersafe Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Valovits Viktória, Budapest
( 541 ) Korona Jegy
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01938
( 220 ) 2010.06.23.
( 731 ) Kürt Zrt., Budaörs (HU)
Rácz Tünde Fatima, Budapest (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony

fűzött könyvek, ceruzák, címkék, nem szövetből, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, dobozok
kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból
vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írófelszerelések,
írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papíráruk), ívek(papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír,
magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzó képek, naplófőkönyvek, fő-könyvek, naptárak,naptárak
letéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk
nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, papír, papíráruk, papírtartó dobozok (irodai cikkek),
plakátok, falragaszok papírbólvagy kartonból, poszterek, prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, tollak
(irodai cikkek), öntapadó címkék (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok/kártyák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Fénymásolás, gépírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési oldalak készítése,

import-export ügynökségek, iratmásolás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultációszemélyzeti kérdésekben, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok
reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi,adminisztrációja,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti
segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,
reklámanyagokkölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
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reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban.
41

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

( 210 ) M 10 01952
( 220 ) 2010.06.24.
( 731 ) Austrotherm Kft., Győr (HU)
( 740 ) Kruchina Sándor, Budapest
( 541 ) Reflex
( 511 ) 17

Hőszigetelő anyagok, hangszigetelő anyagok.

19

Építőanyagok nem fémből, építőpanelok nem fémből, továbbá bevonatok, habarcsok építési célokra.

35

Hőszigetelő anyagok kiskereskedelmi forgalmazása, hangszigetelő anyagok kiskereskedelmi forgalmazása.

37

Építkezések, javítások és szakipari kivitelezések, különösképpen hang- és hőszigetelések vonatkozásában.

( 210 ) M 10 01983
( 220 ) 2010.06.29.
( 731 ) Hotel Info Kereskedelmi és Propaganda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hidasné dr. Cziegler Mária, dr. Hidasné dr. Cziegler Mária Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SzeptEmber Feszt
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 02043
( 220 ) 2010.07.02.
( 731 ) Cheil Industries Inc., Gyeongsangbuk-do (KR)
( 740 ) dr. Ruszthy Vivien, Kovári és Társai Szabadalmi és védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) STAREM
( 511 ) 1

Epoxigyanták nyers állapotban; mechanikai-kémiai polírozó oldat; fém paszta; üvegpor paszta;

fényérzékenyítő anyag; elektromágneses árnyékoló; aktív anyag akkumulátorhoz; elektrolit; polimid gyanták;
ipari célú ragasztók; mesterséges gyanták nyersállapotban; szintetikus gyanták nyers állapotban; detergensek
gyártási folyamatokhoz; anyagösszetételek műszaki kerámiák gyártásához; műanyag szűrő anyagok nyers
állapotban; polimerek; polisztirol (PS) polimerek; ragasztó film kijelzőkhöz; szervesösszetétel kijelzőkhöz;
optikailag átlátszó szintetikus gyanták; könnyű diffúziós anyag; ragasztó film kijelzőkhöz; szigetelő anyag
kijelzőkhöz; vezető lap kijelzőkhöz; ragasztó félvezető szeletekhez; tisztító készítmények félvezető szeletekhez;
szervesösszetétel félvezetőkhöz; szintetikus gyanták félvezetőkhöz.
9

Optikai szálak; anizotróp elektromos vezetőképességű filmek; nagy képernyős LCD kijelzők; LCD panelek;

félvezetők; félvezető alkotóelemek; félvezető szeletek; áramköri kártyák; ragasztó tulajdonságú vezető film.
17

Mesterségek gyanták [félkész termékek]; félkész műanyagok; szintetikus gyanták [félkész termékek],

polimer film elektronikus áramkörök gyártásához; ragasztó bevonatú műanyag lapok sajtolt formájú műanyag
termelésben való használatra; műanyag filmcsomagolástól eltérő célokra; műanyag lap; laminált műanyag lapok;
műanyag lemezek; műanyag filmek [félkész termékek]; elektromos szigetelő festékek; vegyületek elektromos
szigeteléshez; dielektrikumok [elektromos szigetelők]; félkész cellulóz-acetát;akril gyanták [félkész termékek];
polizátor film LCD kijelzőkhöz; átlátszó műanyag panelek kijelzőkhöz.
( 210 ) M 10 02054
( 220 ) 2008.01.16.
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( 731 ) Seminis Vegetable Seeds, Inc., Oxnard, California (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti,erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss

gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.
( 210 ) M 10 02070
( 220 ) 2010.06.30.
( 731 ) CSEKE Kerékpár Értékesítő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) toldi cruiser
( 511 ) 12

Kerékpárok és kerékpár alkatrészek, kiegészítők, felszerelések.

( 210 ) M 10 02078
( 220 ) 2010.07.06.
( 731 ) Wine & Arts Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János, dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BORMINDENKOR
( 511 ) 33
35

Borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 02132
( 220 ) 2010.07.12.
( 731 ) Protea Létesítményszervező Kft., 4. em. 403. (HU)
( 740 ) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; adatfeldolgozó
készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek,
elektromos; ajtózárak, elektromos; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos;
akkumulátorrácsok;akkumulátortartályok; akkumulátortöltők; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók;
alhidádék, távcsővel; ampermérők; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos
vezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek ésgépek; apertométerek, fénynyílásmérők [optika];
arcfestés eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztronómiai
készülékek és műszerek; audiovizuális tanítási eszközök; automatikus elosztógépek; automatikusforgóajtók;
automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; automatikus kormányberendezések járművekhez; azbeszternyők
tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azimutális műszerek;
azonosító hüvelyekelektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; baleset elleni
védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bábuk mesterséges
lélegeztetés gyakorlására[oktatási eszközök]; bekapcsolók,zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék;
benzinszintjelzők; benzinszivattyúk üzemanyagtöltő állomásokhoz; berregők, elektromos; berregők, önműködő
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áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók; betörésgátló felszerelések, elektromosbetörésgátló
riasztókészülékek; bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági
felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; biztonsági készülékek a vasúti
közlekedéshez;biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó-); bonckészlet [mikroszkópiai]; bőrvastagságmérő
készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; búvárálarcok; búvárfelszerelések; búvárkesztyűk;
búváröltönyök, búvárruhák; CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek[integrált áramkörök]; ciklotronok;
cvikkertokok; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatlakozók,
konnektorok; csatolások, kötések, (elektromos-); csatolók [informatika]; csavarmenet mérők;
csengők[riasztóberendezések]; csíptetők, cvikkerek; csuklótámaszok számítógép használathoz; dekompressziós
kamrák [keszonban]; denzitométerek, sűrűségmérők; desztillálóberendezések tudományos használatra;
detektorcsövek, audionok [rádió]; detektorok; diafragmák[akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diagnosztikai
készülékek, nem gyógyászati használatra; diapozitív keretezőgépek; diapozitívok; diavetítők; diffrakciós
készülékek [mikroszkópia]; diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek;DNS-chipek;
dózismérők, doziméterek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; DVD-lejátszók; egér
[informatikai]; egér-alátétek; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére;
elágazódobozok [villamosság];elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus
készülékek jelek távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos hegesztőkészülékek; elektromos irányváltókészülékek; elektromos
kerítések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromosan fűtött zoknik; elektronikus címkék árukhoz;
elektronikus határidőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus jeladók; elektronikus közlemények
[letölthető];elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések,
elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok
[elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság];előrajzolók; epidiaszkópok; ergométerek; ernyők, (fluoreszcens-);
erősítő csövek; erősítők; exponált filmek; fax-berendezések; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz;
fejhallgatók; felmérő eszközök [geodézia]; felügyeleti műszerek, elektromos;felvonóvezérlő készülékek;
fermentációs készülékek [laboratóriumi]; feszültségszabályozók járművekhez; félvezetők; fémdetektorok ipari
vagy katonai használatra; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz,
displayekhezfénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképezőgépek;
fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymásoló gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénytávírókészülékek; filmkamerák; filmvágó készülékek; fizikai
kísérletekhez való készülékek és eszközök; foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz]; fogvédők; fojtótekercsek;
fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámlálók; fordulatszám-szabályozóklemezjátszókhoz;
forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; fotómásolatok
tükörfényezésére szolgáló készülékek; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok; füldugók; füldugók
búvároknak; füstjelzőberendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanizáló készülékek; galvanométerek;
galvanotechnikai berendezések; galvánakkumulátorok; galvánelemek; gázellenőrző készülékek; gázkisülési
csövek, (elektromos-), nem világítási célra; gáztárolók,gazométerek; geodéziai műszerek és készülékek; golyóálló
mellények; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyűjtőlencsék,
kondenzorlencsék; hajlékony (floppy) lemezek; hajósebességmérő műszerek; hajózásijelzőberendezések; hajózási
készülékek és műszerek; hamispénz-vizsgálóberendezések; hangátviteli készülékek; hangfelszedő karok
lemezjátszókhoz; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő szalagok;
hangszóródobozok;hangszórók, hangbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek
[elektromosság]; háromlábú állványok fényképezőgépekhez; hegesztő elektródák; hídmérlegek, járműmérlegek;
higany libellák; higrométerek, (lég)nedvességmérők;hodométerek [lépésszámlálók]; hologramok; homokórák;
hordozható telefonok; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó
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készülékek; hullámhosszmérők; huzalkapcsolók [villamosság]; huzalok fémötvözetből(biztosítékhuzalok);
időregisztráló készülékek; indikátorok [villamosság]; indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek
[elektromosság]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramkörök; interfészek [informatika];
intermedierek[fényképészet]; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; ionizáló készülékek, kivéve a
levegőkezelő készülékeket; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk;
irányzótávcsövek tűzifegyverekhez; ívhegesztő készülékek;ívvágó készülékek; járművek üzemképtelenségére
figyelmeztető háromszögek; játékok (csak televíziós vevőkészülékekkel együtt használható); jegyautomaták;
jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; jelzőbóják; jelzőcsengők; jelzőcsengők, elektromos;jelzőlámpák;
jelzősípok; kaliberkörzők, tolómércék; kalibráló gyűrűk; kapacitásmérők; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapillárisok, hajszálcsövek; karkötők (mágneses személyazonosító-);
katódok; katód készülékekrozsda elleni védelemre; kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez;
kazánszabályozó műszerek; kazetta lejátszók; kábelek, elektromos; keretek diapozitívekhez; kéknyomatos
másológépek; kémcsövek; kénezésszabályozók; képernyők fotogravűrhöz; képtávírókészülékek; kézi adó-vevők;
kiegyensúlyozó készülékek; kihangosító készülékek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;
klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos; kommutátorok;
kompakt (CD)lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; komparátorok; kompaszok [mérőműszerek];
kondenzátorok, elektromos; kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; konverterek, elektromos; korrekciós lencsék
[optika]; kozmográfiai műszerek; ködjelzők, nem robbanóak;könyvelőgépek; köpenyek/burkolatok elektromos
kábelekhez; közlekedési jelzőlámpák; kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok
[időtartamregisztráló készülékek]; laboratóriumi tálcák; laterna magica; lemágnesező
készülékekmagnetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke boxok [informatika]; lemezek elektromos
akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók
számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); levegőelemzésére szolgáló készülékek;
levélmérlegek; légsűrűségmérők; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz;
légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével;
lézerek, nemgyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; logarlécek; lombikállványok, retortaállványok;
lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők;
magnetofonfej-tisztító szalagok; magnetofonok;magnetofonszalagok; manométerek; matematikai műszerek;
mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses
személyazonosító karkötők; mágneskártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek [informatika];
mechanikuscégtáblák, cégérek; megafonok; megfigyelő műszerek; membránok tudományos készülékekhez;
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mennyiségjelzők; mentőbóják; mentőcsónakok; mentőkészülékek és
felszerelések; mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők;mentőmellények; mentőövek; mentőponyvák; meteorológiai
léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; metszetvágók, kismetszők; mélységmérő fonalak;
mélységmérő készülékek és gépek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mérőasztalok[geodézia]);
mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek,
elektromos; mérőműszerek; mérőónok; mérőrudak; mérőüvegek; mikrofonok; mikrométercsavarok optikai
eszközökhöz; mikrométerek;mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai; modemek;
monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; monoklikhoz kis láncok; motor
tűzifecskendők; mozifilmek (exponált-); munkafelügyeleti tükrök; műanyag csomagolásokhegesztésére szolgáló
készülékek, elektromos; műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra; műholdas navigációs
készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
napelemek; napellenzők, lencsevédőernyők; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti
számítógépek]; navigációs eszközök; nehezékek világító készülékekhez; nóniuszok, finombeállítók; noteszgépek,
notebookok; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők;nyomógombok csengőkhöz;
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nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; objektívek, lencsék [optika]; ohmmérők; oktatási
készülékek; oktánsók [csillagmagasság-mérők]; olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi
-); ón függőónokhoz;operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;
optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai
lencsék; optikai letapogatóegységek; optikai üvegek; optikaiüvegszálak (fényvezető szálak); orrvédők műugrók
és úszók részére; orsók, csévék [fényképészet]; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók; pajzsok munkások arcának védelmére; parkolóórák; periszkópok;
pénzbedobóskészülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; pipetták;
pirométerek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; postabélyeg-számláló gépek; precíziós
mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika];processzorok [központi adatfeldolgozó egységek];
radarkészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rajzfilmek; rádió
antennatornyok; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; reduktorok
[elektromosság]; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok, szabályozható
ellenállások; retorták, lombikok; részecskegyorsítók; riasztók; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló
elektromos eszközök;röntgenberendezések, nem orvosi célokra; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra;
röntgenfelvételek nem orvosi használatra; röntgenfilmek, exponált; röntgenkészülékek, nem gyógyászati
használatra; röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem orvosicélokra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari
használatra; sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; savsűrűségmérők; savsűrűségmérők
akkumulátorokhoz; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; sebesség-ellenőrző készülékek
járművekhez;sebességmérő műszerek [fényképészet]; sebességmutatók; sétálómagnók; sípok kutyák hívására; síp
riasztókészülékek; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamralámpák [fényképészet]; sötétkamrák [fényképészet];
speciális bútorzat laboratóriumokba; speciálisruházat laboratóriumi használatra; speciális védőöltözetek repülők
részére; spektrográfok; spektroszkópok; sportszemüvegek; sugárzásmérők; súlymérő gépek; súlymérő készülékek
és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denzitométerek; szabászati mérőszalagok;szachariméterek; szavazógépek;
száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok
[letölthető]; számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok,
rögzített;számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; számológépek (golyós -); számolókorongok;
szárítóállványok [fényképészet]; szárítóállványok fényképészethez; szegélyjelölők varráshoz; szemellenzők,
szemvédőernyők; személyazonosító kártyák, mágneses;személy(táv)hívók; szemlencsék, okulárok; szemlencsét
tartalmazó műszerek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szeszfokolók, alkoholométerek; szextánsok; szélmérők, anemométerek; szélzsákok[szélirány
jelzésére]; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szigetelt rézhuzalok; szikrafogók; szilíciumlemezek integrált
áramkörökhöz; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; színpadvilágítás-szabályozók; szintező
műszerek;szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szirénák; szivargyújtók gépkocsikba; szivattyúk; szócsövek;
szoftverek, rögzített; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák
tudományos használatra; szonométerek, rezgőnyelvesfrekvenciamérők; szórakoztató készülékek, amelyek csak
televíziós vevőkészülékkel használhatók; szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; szögmérők [mérőműszerek];
szövegszerkesztő gépek; szterezkopikus, térlátó készülékek; szünetmentes áramforrások;szűrők [fényképészet];
szűrők légzőmaszkokhoz; tachométerek; tartók elektromos tekercsekhez; taxaméterek [díjmutató
számlálószerkezetek]; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító
készülékek; távíróhuzalok;távírókészülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tejfajsúlymérők;
tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefon üzenetrögzítők;telefonhallgatók; telefonhuzalok, telefonkagylók;
telefonkészülékek; telepek világításhoz; teleszkópok; televíziós készülékek; telexgépek; tengerészeti iránytűk;
tengeri mélységmérők; teodolitok; termoionikus lámpák és csövek; termosztátok; termosztátokjárművekhez;
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térdpárnák, térdvédők munkásoknak; térhatású készülékek; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók;
tokok kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúly kézimérlegek; tölcsérek
hangszórókhoz;töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; tűk lemezjátszókhoz;
tükrök [optika]; tűz elleni védőruházatok; tűz elleni védőtakarók; tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok;
tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülékek;tűzvédelmi fúvókák; tűzvédelmi öltözékek; tv-súgógépek;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; úszómellények; úszóövek; úszószárnyak, szárny alakú
úszóövek; útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők;vakításgátló szemüvegek;
vakuk [fényképészet]; varázsvesszők [forráskutatóké]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek;
vasalók, elektromos; vasalt vonómérők; vágóberendezések mozifilmekhez; vákuumcsövek [rádió];
vákuummanométerek,vákuummérők; vegyészeti készülékek és eszközök; vetítőgépek; vetítővásznak;
vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video-); ácsvonalzók, famérő lécek; állványok
fényképezőgépekhez; áram-egyenirányítók; (áramkör) megszakítók;vezetékcsatlakozások, elektromos;
vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetők, elektromos; vezetőréteggel bevont üveg;
vezérlőpult [elektromsság]; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök
személyekbalesetvédelmére; védőhálók; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisak forrasztáshoz;
védősisakok; védősisakok sporthoz; video játékkazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videoszalagok; videotelefonok;világító jelek; világítótornyok; villamos fűtésű hajsütő
vasak; villamos kábelek; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villanólámpák [fényképészet];
villámhárítók; villogók [fényjelek]; visszaverődés-mérők, reflektométerek; viszkozitásmérők;vízállásjelzők;
vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,
szintezőműszerek [geodézia]; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók (mérőeszközök); wurlitzerek
[zenegépek]; zavarszűrő készülékek[villamosság]; zárak, blendék [fényképészet]; zárak, elektromos zárkioldók
[fényképészet] zsebkalkulátorok; zseblámpaelemek; érintkezők, (elektromos-); érintkezők nemesfémből,
(elektromos-); érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolókhoz; érmebedobássalműködő szerkezetek
televíziós készülékekhez; érmével működő kioldószerkezetek; ételelemző készülékek; öblítő edények
[fényképészet]; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; összekötő hüvelyek/karmantyúk elektromos
kábelekhez; üzemanyag-adagoló pumpák;üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára.
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 művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék; acéltollak; agyag modellezéshez; albumok; almanachok;aritmetikai, számtani táblázatok;
asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; autotípiák; bankkártya leolvasók, nem elektromos; betűk
acélból; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bébipelenkák papírból vagy cellulózból,eldobhatók;
bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző (pecsét)tartó dobozok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek;
bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási
anyagok]; blokkok[papíráruk] borítékok [papíráruk] brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek;
ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák papírból vagy
kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétekpapírból]; címíró gépek; címkék, nem szövetből;
címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető
betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből;csomagolópapír;
daloskönyvek; derékszögű vonalzók; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek;
egészségügyi papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék csecsemőknek papírból; előrajzoló körző; enyvezett
vásznak papíriparicélokra; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak iratmásoló gépekhez;
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festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészékművészek; részére festékkészletek [iskolai használatra];
festékpárnák; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; festmények [képek], keretezve vagy anélkül;
festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok; festőpatrontartók; festővásznak;fényképek; fényképek
beragasztására szolgáló készülékek; fényképtartók; fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; formák minzátóagyaghoz [anyagok művészeknek]; földgömbök; földrajzi
térképek; füzetek;golyók golyóstollakhoz; görbe vonalzók; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus
ábrázolások; gumírozott szalagok [papíráruk]; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; halenyv papíripari vagy
háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők,űrtöltők; hektográfok; hengerek szobafestőknek;
hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek];
indigópapír; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók[irodai cikkek];
írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével;
irodai gumiszalagok; irodai kaparókések, irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők, íróecsetek;
íróeszközök;írófelszerelések; írógépbillentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek;
írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótábla törlők;
írótollak; írótollak aranyból; iskolai táblák;iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk];
javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítótinták (fénynyomatkészítéshez); jegyek; jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz,
rajztűk; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és betűk]; karcolótűk;karkötők íróeszközök rögzítésére;
karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák;
kávészűrők papírból; keményítőenyv papíripari vagy háztartási célokra; képek; képregények;
kézikönyvek;kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek;
könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai
eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek;könyvtámaszok; krétatartók; kromolitográfiák; leffentyűk
[könyvkötészet]; lemezek metszetek készítéséhez; levegőpárásító [irodai cikkek]; levelezőlapok; levélkosarak;
levélpapír; levélzáró pecsétostyák; litografált műtárgyak; litográfiai kövek;litográfiai kréta; litográfiák; lovasok
kartotékokhoz; lyukasztók kézi [irodai cikkek]; lyukkártyák Jacquard-szövőszékekhez; magazinok, revük
[időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír
[papíráru];metszetek; modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag
buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;
naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; naptárak letéphetőlapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok [metszetek];
nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony
műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; ofszet-nyomókendők, nem textilből; oktatási eszközök, akészülékek
kivételével; orsók írógépszalagokhoz; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy
papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; palavesszők; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papír; papírrádiótáviratokhoz; papír vagy cellulóz pelenkák, eldobhatók; papíráruk; papírcsíkok
fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok
regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagokvagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez;
papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek;
papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírzsebkendők; pasztellek [kréták];pauszmásolatok;
pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pergamenpapír;
pénzcsipeszek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek;
prospektusok; radírgumik;ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok [enyvek]
papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók
papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy
háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;
rajzoló háromszögek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; rajzszegek; regenerált cellulózlapokcsomagoláshoz;
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rézkarcok, gravűrök; rózsafüzérek, olvasók; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez; sokszorosító készülékek és
gépek; sokszorosító papírok; sorjázó szedővasak; söröskorsó alátétek; stencilek; süllyesztett tintatartók;
szabásminták ruhákkészítéséhez; szabásminták ruhák varrásához; szabókréta; szalvéták, papírból; számok
[nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések];
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színesolajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőanyagok [papír];
szűrőpapír; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tálcák
pénzérmékrendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok; tejszínes edények
[kis kancsók] papírból; tervrajzok; tinta rudak; tintatartók; tinták; toalettkendők papírból; toll- és ceruzatartók,
asztali; tollak [irodai cikkek];tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok;
építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy
háztartási használatra; töltőtollak; törlésre szolgálótermékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok;
tűzőgépek [irodai cikkek]; T-vonalzók, fejesvonalzók; ujjvédők [irodai cikkek]; újságok; útlevéltartók;
üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világító papír; virágcserépburkolókpapírból;
viszkózalemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír [kínai
festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú
sütéshez; zászlók papírból; zenélőüdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba; ablakszerelvények, nem fémből;
ajtókilincsek, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; asztallapok;
asztalok; asztalok fémből; azonosító karkötők kórházi használatra, nem fémből; bakok,kecskelábak [bútorzat];
bambuszfüggönyök; bambusznád; bálnaszila [halcsont], nyers vagy félig megmunkált állapotban; beszállólépcső
utasoknak, nem fémből, mozgatható; borostyánkő; bölcsők; bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok;
bútorpolcok;bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból; csapok, ékek, nem
fémből; csavarok, nem fémből; csévék, nem fémből, nem mechanikus, hajlékony csövekhez; csomagolótartályok
műanyagból; csörlők, nem fémből, nem mechanikus,hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; dobozok fából
vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók [csapok], nem fémből; dugók, nem fémből; edényszárítók
[rácsok, állványok]; elefántcsont, nyers vagy félig megmunkált állapotban; elefántcsontdió;esernyőtartók;
ezüstözött üveg [tükrök]; fa- vagy műanyag létrák; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fahordók bor
lefejtéséhez; faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek bútorokhoz; fejes csavarok, nem
fémből; fejtámaszok [bútorok];fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati
használatra; felfújható reklámtárgyak; fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók;
fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek; függönyakasztók;függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők,
gurigurik; függönykarikák; függönyök ablakokba, belső; függönyök szövettel borított fából [bútorzat];
függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; fűrészbakok; gyermekjárókák;
gyógyszeresszekrények; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban;
halaskosarak; házszámok, nem fémből, nem világító; hengerpárnák; hímzőkeretek; hirdetőtáblák;
hordóabroncsok, nem fémből; hordócsapok, nem fémből;hordódongák; hordók, nem fémből; hordótartó
állványok, nem fémből; húsvágó tőkék, húsvágó deszkák [asztalok]; iratgyűjtő polcok [bútorok]; íróasztalok
[bútorzat]; irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek;kagylók
[kagylóhéjak]; kampók, fogasok, nem fémből; kanapék; kaptárakhoz fakeretek; karók növényekhez és fákhoz;
karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények; kartotéktartók [bútorok]; kaszanyelek, nem fémből; kábelsaruk, nem
fémből; kádak, medencék, nemfémből; kályhaellenzők, háztartási; kefékhez szerelékek; kemping hálózsákok;
kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítőlécek; képkeretpántok; késnyelek, nem fémből;
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kézikocsik [bútorzat]; kézitükrök [toaletthez]; kikötőúszók bójái, nemfémből; kilincsek, kallantyúk, nem fémből;
kis íróasztalok, szekreterek; kis létrák, nem fémből; kitömött állatok; kitömött madarak; komódok, fiókos
szekrények; konténerek, nem fémből, [tároláshoz, szállításhoz]; koporsók; koporsószerelvények nem
fémből;korall; kórházi ágyak; kosarak, nem fémből; kotlósketrecek; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat];
kulcstartó táblák; kutyaólak; ládák, dobozok, nem fémből; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezők;
lemezek szintetikus ámbrából; lemezes belsőfüggönyök; levélládák, nem fémből, és/vagy falazatból; lécek, rudak
(képkeretekhez); légmatracok nem gyógyászati használatra; légpárnák nem gyógyászati használatra;
lépcsőszőnyegekhez rögzítőrudak; lépek kaptárakba; lépviasz kaptárakhoz; magas székekgyermekeknek;
malteros/vakoló ládák, nem fémből; masszázsasztalok; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; méhkasok, kaptárak; méhsejt; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek, mobilok [dísztárgyak];
munkaasztalok, satupadok, nemfémből; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek; műanyag görgők
ablakzsalukhoz; műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; műasztalosipari munkák; művészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszből vagy műanyagból; nagy kosarak; nád [fonóanyag]; nádpálcák;névtáblák, nem fémből;
nyugágyak; ólak, vackok lakásban tartott kisállatoknak; osztrigahéjak; padok [bútorok]; palackállványok;
palackborítások fából; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből; parafa lemezek;
paravánok [bútorok];párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok [bútorok];
próbababa szabóknak; próbababák; pultok [asztalok]; puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodólapok
anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből;rakodólapok (szállító), nem fémből; rendszámtáblák,
nem fémből; rögzítőkapcsok műanyagból kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák, nem fémből; rudak
szintetikus ámbrából; ruganyos matracok ágyba; ruhafogasok, nem fémből; ruhatakarók [tároláshoz];ruhavédő
huzatok [ruhásszekrénybe]; sátorkarók, nem fémből; seprűnyelek, nem fémből; sisakok, nem fémből; szagelzáró
szifonok műanyagból; szakajtók [kosarak]; szalagok fából; szalmafonatok; szalmafonatok, a gyékények
kivételével; szalmaszalagok;szalmaszálak, szívószálak italok fogyasztására; szalmazsákok; szaru nyers vagy félig
megmunkált állapotban; ágyak; szarvasagancsok; számítógéptartó-kocsik [bútorzat]; számológépállványok;
szegecsek, nittek, nem fémből; szekrények; szelepek, nem fémből,nem géprészek; szerszámnyelek, nem fémből;
székek fémből; székek [ülések]; szélharangjáték [dekoráció]; szénatartó jászolrácsok; szobrocskák fából,
viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szőnyegek
járókákbakisgyermekeknek; tajték; tartályok folyékony üzemanyaghoz, nem fémből; tartályok, nem fémből, vagy
falazatból; tartályzárak, nem fémből; tálcák, nem fémből; tárolópolcok; teknősbékapáncél; teknősbékapáncél
utánzatok; tojófészkek lakásban tartottkisállatoknak; törülközőadagolók, rögzített, nem fémből;
törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök; újságtartó állványok; urnák (temetési-); úszó konténerek,
nem fémből; vakaródzócölöpök macskáknak; vasúti rakodási mintaszelvények, nem fémből;vállfák,
ruhaakasztók; vánkosok, párnák; vesszőfonatok; viaszfigurák; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók,
virágállványok [bútorok]; vízágyak, nem gyógyászati használatra; vízvezeték szelepek műanyagból;
vödörhordozó rúd vállra [iga]; zárak, lakatokjárművekhez, nem fémből; zárak, nem elektromos, nem fémből;
zárókupakok, nem fémből; zászlórudak; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok; zsúrkocsik zsúrkocsik
[bútorok]; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatokkivételével; ágyszerelvények,
nem fémből; állati karmok/körmök; állati paták; állati szarvak; álló kalapfogasok; áru(bemutató) állványok;
élelmiszertató szekrények, nem fémből; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok; ételdíszek műanyagból;
öltözőasztalok;üvegszekrények, vitrinek [bútorzat].
( 210 ) M 10 02183
( 220 ) 2010.07.15.
( 731 ) PET-Pack Ipari és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Tanda Zsoltné, dr. Tanda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 32

Szénsavas italok.

( 210 ) M 10 02194
( 220 ) 2010.07.16.
( 731 ) Pataki György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BRANCH BABY & JUNIOR
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 02350
( 220 ) 2010.03.03.
( 731 ) Colgate Palmolive Company, New York, New York (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusológélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és
hidratálószerek.
( 210 ) M 10 02351
( 220 ) 2010.03.03.
( 731 ) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusológélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és
hidratálószerek.
( 210 ) M 10 02352
( 220 ) 2010.03.04.
( 731 ) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusológélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és
hidratálószerek.
( 210 ) M 10 02357
( 220 ) 2010.08.02.
( 731 ) LG Electronics Inc., Seoul (KR)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonkészülékek; hordozható kommunikációs berendezések,

nevezetesen kézi beszélők, hordozható adó-vevők, műholdas telefonok és PDA-k; mobiltelefonok; MP3
lejátszók; televízió vevőkészülékek; televízió távirányítók;chip-ek a televízió képminőségének javítására; USB
meghajtók; DMB lejátszók; fülhallgatók mobiltelefonokhoz; hordozható töltők elektromos akkumulátorokhoz;
elektronikus fotóalbumok; digitális képkeretek digitális képek megjelenítéséhez; számítógépesmonitorok; laptop
számítógépek; számítógépek; DVD lejátszók; hordozható merevlemezes meghajtók; készülékek rögzítésre,
továbbításra, vagy hangok és képek reprodukálása a telekommunikációs használatban; készülékek rögzítésre,
továbbításra vagy hangok ésképek reprodukálása; elektromos audio és vizuális berendezések és eszközök;
sétálómagnók; számítógépes szoftveralkalmazások mobiltelefonokhoz adatok, szövegek, nyelv, hang, kép és
videó fogadására és továbbítására; számítógépes szoftveralkalmazásoktelevízióhoz; számítógépes
szoftveralkalmazások televíziókhoz; számítógépes szoftveralkalmazások személyi számítógép monitorhoz; DVD
házi mozi rendszer lejátszók; hangszórók házi mozi rendszerekhez; audio-video vevőkészülékek házi mozi
rendszerekhez;vetítők házi mozi rendszerekhez; integrált áramkörök; audio vevőkészülékek; fedélzeti egységek
(OBU) és az autópályákon való könnyebb áthaladást elősegítő elektronikus útdíj adatkártyák; transzponderek,
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azaz járművekbe szerelt elektronikus terminálokelektronikus kereskedelmi tranzakciókhoz; zártláncú televízió
kamerák; hálózati ellenőrző kamerák azaz megfigyelő kamerák; digitális tartalomszolgáltató rendszer;
hőnyomtatók; digitális színes nyomtatók; lézer nyomtatók; tintasugaras nyomtatók; színesnyomtatók;
számítógépekkel együtt használható nyomtatók; napelemek; felvett számítógépprogramok; letölthető
számítógépprogramok; személyi számítógép kamerák; digitális hangfelvevők; videokazetta felvevők; hálózati
monitorok; oktatási célú szoftverek;elektronikus noteszek; tábla PC-k; interaktív táblák; set-top boxok; interneten
fogadható és tárolható kép adatfájlok; elektronikus kiadványok; videó konferencia rendszer; monitorok videó
konferenciákhoz; kamerák videó konferenciákhoz; hangszórók videókonferenciákhoz.
35

Reklámtervezés; reklám ügynökségek; termékbemutatók; véleményszondázás; kereskedelmi információk

szolgáltatása interneten keresztül; fogyasztói promóció számítógép hálózaton keresztül; kereskedelmi és üzleti
információk szolgáltatása számítógép hálózatonkeresztül; reklámtevékenység elektronikus médián és különösen
az interneten keresztül; online reklámtevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; kommunikációs
gépekre és berendezésekre vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatások; kommunikációsgépekre és
berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások; hordozható kommunikációs berendezésekre
vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatások; hordozható kommunikációs berendezésekre vonatkozó
kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépekrevonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatások; számítógépekre
vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások; telekommunikációs gépekre és berendezésekre vonatkozó
nagykereskedelmi szolgáltatások; telekommunikációs gépekre és berendezésekre vonatkozókiskereskedelmi
szolgáltatások; elektronikus gépekre és berendezésekre, valamint azok alkatrészeire vonatkozó nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektronikus gépekre és berendezésekre, valamint azok alkatrészeire vonatkozó kiskereskedelmi
szolgáltatások;számítógép monitorokra vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatások; számítógép monitorokra
vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes monitorokra vonatkozó marketing szolgáltatások
interneten keresztül; marketing szolgáltatások; kiskereskedelmicélú árubemutatás kommunikációs médiumokban.
38

Közlések üvegszálas hálózatok útján; adatkommunikációk; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt

hálózat kommunikáció (VAN); távoli képernyő kommunikáció; távközlési berendezések kölcsönzése; számítógép
terminálok közötti összeköttetések;hírügynökségek; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; kábeltelevíziós
műsorszórás; szélessávú távközlési hálózatok működtetése.
( 210 ) M 10 02446
( 220 ) 2010.08.09.
( 731 ) National Fire Fighting Manufacturing FZCO, Jebel Ali, Dubai (AE)
( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására, másolására szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tűzoltókészülékek.
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( 210 ) M 10 02458
( 220 ) 2010.08.10.
( 731 ) Cooper Building Kft., Budapest (HU)
( 541 ) COOPER BUSINESS CENTER
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

36

Ingatlanügyletek, bérbeadás.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 10 02502
( 220 ) 2010.08.16.
( 731 ) McDonald's International Property Company Ltd., Wilmington, Delaware 19808 (US)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött 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; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 02516
( 220 ) 2010.08.17.
( 731 ) Gyertyafény Kórus Alapítvány, Zalaszentgyörgy (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 10 02525
( 220 ) 2010.08.18.
( 731 ) Hui Chi Keung, Hong Kong (CN)
( 740 ) dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Ruházati cikkek; cipők.
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25

Utazó táskák; bőröndök; esernyők.

( 210 ) M 10 02526
( 220 ) 2010.08.18.
( 731 ) Spektrum-TV Közép-Európai Műsorkészítő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berkényi Szabina, Berkényi 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 művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján, számítógép
terminálok közötti összeköttetés, üzenetekés képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az
interneten, szolgáltatások interneten keresztül.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

szsórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,
szinkronizálás, videofilmgyártás.
( 210 ) M 10 02527
( 220 ) 2010.08.18.
( 731 ) Rovitex Hungária Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szegedi Ivett, Pécs
( 546 )

( 511 ) 20

Bambuszfüggönyök; függönyakasztók; függönyakasztók (akasztók); függönygörgők, gurigurik;

függönykarikák; függönyök ablakokra, belső; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); függönyrudak;
függönysínek; függönytartók nem textilanyagból;gyöngyfüggönyök, diszítés céljára; hengerpárnák; párnák,
fejpárnák; párnák kisállatoknak; szőnyegek járókába kisgyerekeknek; vánkosok, párnák, ágyneműk, a
vászonhuzatok kivételével; matracok; ruganyos matracok ágyba.
24

Zuhanyzó függönyök textilből vagy műanyagból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők;

állatbőrutánzat szövetek; üvegtörlők (törölközők); zsebkendők textilanyagból.
26

Bojtok, rojtok (rövidáru); rojtok, bojtok; rugalmas szalagok; szalagok függönyök összehúzásához; szalagok,

horgok és rakások megerősítéséhez; szegőzsinórok.
27

Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kiegészítők (szőnyegek); kárpitok (faliszőnyegek), nem

textilanyagból; lábtörlők (gyékények); linóleum; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek;
szőnyegek; szőnyegek gépkocsiba; tapéták.
( 210 ) M 10 02528
( 220 ) 2010.08.18.
( 731 ) National Instruments Corporation, Austin, Texas (US)
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( 300 ) 77/939,739 2010.02.19. US
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CDAQ
( 511 ) 9

Számítógép hardverek és förmverek a számítógépes tervezés, tudományos és ipari automatizálás input/output

jeleinek válogatásában és mérésében való alkalmazáshoz.
( 210 ) M 10 02529
( 220 ) 2010.08.18.
( 731 ) Plastherm Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Műanyag nyílászárók.

( 210 ) M 10 02611
( 220 ) 2010.08.30.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Trubadur
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 210 ) M 10 02612
( 220 ) 2010.08.30.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Bel Ami
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 210 ) M 10 02613
( 220 ) 2010.08.30.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Vino Amigo
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 210 ) M 10 02615
( 220 ) 2010.08.30.
( 731 ) MM Plusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 16

Fényképek papírfényképek és poszterek formájában; albumok; nyomdaipari termékek, különösen poszterek

és fotókönyvek.
38

Távközlés on-line platform szolgáltatásával képek és képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és

feldolgozásához, valamint fotókönyvek készítéséhez és feldolgozásához; távközlés on-line platform
szolgáltatásával olyan termékek rendeléséhez, amelyre amegrendelő képadatai vannak felvive.
40

Fotolaboratóriumi szolgáltatások, különösen fotókönyvek készítése, filmek, előhívása, fényképészeti

levonatok készítése, exponált filmek és fényképek másolása; poszterek, fényképek és fotókönyvek nyomtatása;
képadatok felvitele árukra nyomtatással,gravírozással és/vagy vasalással és/vagy nyomással.
( 210 ) M 10 02626
( 220 ) 2010.09.01.
( 731 ) Allianz SE, München (DE)
( 740 ) Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Együtt A-tól Z-ig. Allianz
( 511 ) 36

Biztosítások, pénzügyek, monetáris ügyek, ingatlanügyek.

( 210 ) M 10 02696
( 220 ) 2010.09.08.
( 731 ) Radványi Roland, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyek intézése.

43

Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 10 02745
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) Gold Record Music Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi István, dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gold Record
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]
mások számára; bérszámfejtés; eladásipropaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;
gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyapjúanyagokbecslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépesadatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek
kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;lábon álló fa értékbecslése;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyzésének
kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
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outsourcingszolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás;reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtérihirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos
üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások;
tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzletifelvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk ; üzleti menedzselés előadóművészek részére;üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási
megrendelésekügyintézése.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások;
hírügynökségek; hozzáférés biztosításaadatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;
hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben;
kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon[celluláris telefon] összeköttetés;
modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távirati
összeköttetések; táviratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferenciaszolgáltatások;
távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok
kölcsönzése;telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások;
tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;üzenetküldő készülékek bérlete.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai; egészség(védő) klubok [kondicionálás];
elektronikus desktop kiadóitevékenysége; lektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások
díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatása; ieszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; feliratozása (filmek -); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók;filmszínházi előadások; filmvetítők
és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése;
golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiókszolgáltatásai;
hangversenyek szervezés és bonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;
játékkaszinók szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
jelbeszéd értelmezése;kalligráfiai szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvárfelszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés;
modellügynökségek művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmekkölcsönzése; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; állatidomítás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálózatból;óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok
M1848

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 12. szám II. kötet, 2010.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; stadionok bérlete; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezéseés vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek
kiadása, (nemreklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás;
teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás;
versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás]; vidámparkok videofelvevő készülékek kölcsönzése;
videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zeneöszzeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;
üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
( 210 ) M 10 02754
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) IntellTech. Mérnöki Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Hadházy Tamás, Zele-Molnár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
10

Akkumulátortöltők.
Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 10 02755
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) IntellTech. Mérnöki Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Hadházy Tamás, Zele-Molnár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Műszaki kutatás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása.

( 210 ) M 10 02756
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 10 02758
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) IntellTech. Mérnöki Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Hadházy Tamás, Zele-Molnár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10
38

Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.
Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más

közlési eszköz útján).
( 210 ) M 10 02781
( 220 ) 2010.09.17.
( 731 ) Ráduly Orsolya, Budapest (HU)
Kiss Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dudás Ágnes dr. Dudás Ágnes Ügyvedi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 10 02798
( 220 ) 2007.02.16.
( 731 ) L'OREAL Société Anonyme, Párizs (FR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest
( 541 ) DERMAGENESE
( 511 ) 3

Parfümök, arcvizek; tusfürdők és fürdősók (nem egészségügyi használatra készült); toalett szappanok;

dezodorok személyes használatra; kozmetikumok, különösen krémek, tejek, lotion-ok, zselék és púderek az arcra,
testre és a kézre; barnító naptejek,zselék és olajok, valamint napozás után használatos készítmények
(kozmetikumok); make-up készítmények; samponok; zselék, habok és balzsamok, aeroszolos kiszerelésű
készítmények fodrászati és hajápoló célból; hajlakkok; hajszínező és hajszín semlegesítőkészítmények;
hajhullámosító készítmények; eszenciaolajok.
( 210 ) M 10 02870
( 220 ) 2010.09.24.
( 731 ) Kardos Labor, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis Péter,JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 11

Hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; melegvizes fűtőberendezések; napkollektorok

[fűtés]; radiátorok [fűtés]; fűtőberendezések; fűtőelemek; fűtőtestek; hőcserélők (nem géprészek); hőszabályozó
szelepek (fűtőberendezések részei);szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; vízhűtő berendezések; vízmelegítők [készülékek];
folyadékhűtő berendezések; huzatszabályozók; légelzárók [fűtés]; hűtőberendezésekés gépek; hűtőkészülékek és
hűtőberendezések; háztartási hűtőkészülékek és berendezések; klímaberendezések; léghevítők; léghűtő
berendezések; légkondicionáló berendezések; ventilátorok[légkondicionálás]; ventilátorok
[légkondicionálóberendezések részei];légszűrők légkondicionáláshoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő
szagtalanító készülékek; légfertőtlenítők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések].
37

Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása;építési tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás];
javítási tárgyú információk; szigetelési szolgáltatások [építés]; nyílászárók beszerelése.
42

Műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények

adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti
konzultáció; számítógépes rendszerek tervezése;számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás;
számítógép programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása; minőségellenőrzés; ipari formatervezés.
( 210 ) M 10 02898
( 220 ) 2010.09.28.
( 731 ) SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
( 541 ) POSEIDON HYDRO POWER
( 511 ) 7
9

Gépek, motorok és erőátviteli elemek, különösen vízturbinák.
Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések, különösen elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,
továbbá adatfeldolgozó berendezések ésszámítógépek.
37

Építkezés, bontás és javítás, csővezetékek ée elektromos berendezések felszerelése és karbantartása,

motorok, gépek felújítása, karbantartása, építőipari vízszigetelés.
( 210 ) M 10 02926
( 220 ) 2010.09.29.
( 731 ) Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Telness
( 511 ) 43
44

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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( 210 ) M 10 02927
( 220 ) 2010.09.29.
( 731 ) Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Télness
( 511 ) 43
44

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 10 02932
( 220 ) 2010.09.30.
( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIF POWERPRO NATURALS
( 511 ) 3

Tisztítószerek és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; textilkondicionáló készítmények; fehérítő készítmények;

tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; mosogatószerek; szappanok; kézmosók; tisztító és fényesítő
szerekkel átitatott kendők.
( 210 ) M 10 02934
( 220 ) 2010.10.01.
( 731 ) Naviron Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) GRÁNÁT
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, energiaital.

( 210 ) M 10 02935
( 220 ) 2010.10.01.
( 731 ) Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
25

Bevásárlótáskák; ernyők, esernyők; hátizsákok; napernyők; sporttáskák; strandtáskák.
Cipőfelsőrészek; cipők; dzsekik; felsőruházat; kabátok; kerékpáros öltözet; lábbelik; nadrágok; pulóverek;

sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók.
32

Ásványvizek (italok); alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; porok

szénsavas italokhoz; szénsavas italok; szörpök italokhoz.
35

Kirakatrendezés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árukbemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;
áruminták terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziósreklámozás,
üzleti információk.
( 210 ) M 10 02946
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( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 02947
( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 02948
( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 02949
( 220 ) 2010.10.04.
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( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 02950
( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 02956
( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) Target Kraszi Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Somlószőlős (HU)
( 740 ) dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jégvirág
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött 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; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 02978
( 220 ) 2010.10.06.
( 731 ) Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁlomÉpítők
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 10 02989
( 220 ) 2010.10.07.
( 731 ) Honda Hungary Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Horváth István, Budapest
M1854
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( 546 )

( 511 ) 12

Furgonok; gépkocsik; mopedek; motorkerékpárok; motorok kerékpárokhoz; robogók.

( 210 ) M 10 03267
( 220 ) 2010.11.03.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EDESIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 10 03287
( 220 ) 2010.11.04.
( 731 ) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
( 740 ) dr. Falcsik István, Falcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 03452
( 220 ) 2010.11.18.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NyRt., Budapest (HU)
( 541 ) RIDUTRIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 03453
( 220 ) 2010.11.18.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NyRt., Budapest (HU)
( 541 ) CHOLECOMB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 03454
( 220 ) 2010.11.18.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NyRt., Budapest (HU)
M1855

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 12. szám II. kötet, 2010.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) LIPOCOMB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 03515
( 220 ) 2010.11.24.
( 731 ) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
2

Ipari vegyi termékek.
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták.
4
19

Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok.
Nem fém építőanyagok.

A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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