
(210) M 04 04572 (220) 2004.10.21.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép szoftverek; számítógép szoftver rakományok
szállításához, beleértve e-mail továbbítást és légi teherszállítást
(ilyen rakományok és postai küldemények esetleges szállítása ki-
zárólag kamionnal, amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó
szolgáltatásával együtt biztosítják a szállítást).

39 Futárszolgálat, rakományok szállítása, beleértve postai kül-
demények szállítását, légi teherszállítást (így ilyen rakományok
és postai küldemények esetleges szállítása kizárólag kamionnal,
amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó szolgáltatásával
együtt biztosítják a szállítást), levelek, okmányok, közlemények,
nyomtatott anyagok, és egyéb áruk és értékek többféle szállítóesz-
közzel történõ szállítása, raktározása és tárolása, valamint csoma-
golási szolgáltatások.

(210) M 04 04922 (220) 2004.12.09.
(731) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ATORVA
(511) 5 Humán koleszterinszint csökkentõ gyógyszerészeti termé-

kek.

(210) M 06 02174 (220) 2006.06.22.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ORVOSTOVÁBBKÉPZÕ SZEMLE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 00173 (220) 2008.01.23.
(731) CARMO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

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

(210) M 08 03433 (220) 2008.11.05.
(731) Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, Budapest (HU)

(541) LAKCÍMKE
(511) 16 Papír, karton, és ezen anyagokból készült termékek; nyom-

daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

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

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

(210) M 08 03644 (220) 2008.11.26.
(731) M-Field Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) majer & field
(511) 35 Munkaerõ közvetítés, munkaerõ kölcsönzés, ezekkel kap-

csolatos konzultációs tevékenység.

(210) M 08 03762 (220) 2008.12.09.
(731) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó

és Forgalmazó Kft., Szada (HU)
(740) Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00199 (220) 2006.04.28.
(731) Columbia (Deutschland) GmbH, Hamburg (DE)
(740) AHLERS & VOGEL, RECHTSANWÄLTE IN

PARTNERSCHAFT, Bremen

(546)

(511) 43 Vendégek ellátására és szállásadására vonatkozó szolgálta-
tások; vendégszobák bérbeadása; foglalás (szállodában); snack-
bárok (a vendégek ellátásában); szobafoglalás panziókban; fala-
tozók [snackbárok] (vendégek ellátása falatozóban); szállodák
(szállodai üzemeltetésben); vendégszobák (vendégszobák bérbe-
adása); szobafoglalás; vendéglõk (vendégek ellátása vendéglõk-
ben); gyûléstermek bérbeadása; vendégek ellátása vendéglõkben;
szállodai szobafoglalás; szobaközvetítés [szállodák, panziók].

(210) M 09 00279 (220) 2009.02.02.
(731) Heinemann Testvérek Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(541) A borok világa - a világ borai
(511) 33 Borok.

(210) M 09 00369 (220) 2009.02.11.
(731) NaturZone Kft., Budapest (HU)

(541) KIOTO CAT - PAPÍRALOM - AZ ÁLOM ALOM
(511) 5 Állategészségügyi termék.

31 Macskaalom.

(210) M 09 00530 (220) 2009.03.02.
(731) ERTÉ Restaurant Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Budapest
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(541) CAFE ERTÉ RESTAURANT
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 00531 (220) 2009.03.02.
(731) Varga Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György, Budapest

(541) MOBIL DOMINOHÁZ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00619 (220) 2009.03.10.
(731) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
(740) Békési Zoltán, Békés

(554)

(511) 33 Békési szilvapálinka.

(210) M 09 00660 (220) 2009.03.13.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) PINCEGYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 00828 (220) 2009.03.27.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) BAKTER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 00841 (220) 2009.03.30.
(731) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Ankucza Béla, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

(210) M 09 00842 (220) 2009.03.30.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(541) Minden víz szeretne egy kicsit Szentkirályi lenni
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok.

(210) M 09 00868 (220) 2009.04.01.
(731) BRIDGE-HUNGARY ZRT., Szolnok (HU)
(740) dr. Endl Mátyás Gergely, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Hat, alkot, gyarapít.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 00870 (220) 2009.04.01.
(731) Langár Tamás, Salgótarján (HU)
(740) dr. Hajdú György, Hajdú & Menyhei Ügyvédi Irodát, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00872 (220) 2009.04.01.
(731) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Alkohol lepároló berendezések.

33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.

(210) M 09 00884 (220) 2008.03.06.
(731) Avon Products Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS

& SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PLANET SPA
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmé-

nyek, hajápolószerek; fogápolószerek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyag fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.
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(210) M 09 01002 (220) 2009.05.08.
(731) Borsodnádasd Városi Önkormányzat, Borsodnádasd (HU)

(541) MOLNÁRKALÁCS FESZTIVÁL
(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 09 01033 (220) 2009.04.15.
(731) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba ho-
zása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklám-
anyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügy-
nökségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakoz-
tatás, televíziós szórakoztatás.

(210) M 09 01034 (220) 2009.04.15.
(731) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba ho-
zása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklám-
anyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügy-
nökségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakoz-
tatás, televíziós szórakoztatás.

(210) M 09 01036 (220) 2009.04.15.
(731) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01037 (220) 2009.04.15.
(731) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01043 (220) 2009.04.16.
(731) Ranyák György, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Rovar riasztó eszköz.

(210) M 09 01145 (220) 2009.04.07.
(731) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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(210) M 09 01271 (220) 2009.04.28.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) JOINLOVE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(210) M 09 01277 (220) 2009.04.29.
(731) Rosta András, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 09 01299 (220) 2009.04.30.
(731) Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

(541) HORISO
(511) 6 Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textil árnyé-

kolók.

(210) M 09 01303 (220) 2009.05.04.
(731) Tihor Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra; étkezési kiegészítõk.

(210) M 09 01312 (220) 2009.05.04.
(731) Varga Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01413 (220) 2009.05.12.
(731) Food Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01494 (220) 2009.05.20.
(731) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fém-
anyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és
fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fém-
csövek és csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó
berendezésekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, ra-
kodólapok fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok,
fémrudak; fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl teher-
mozgatáshoz; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és
fogaslécek fémbõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás
rakodóberendezésekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos do-
bozok fémbõl; szerszámosládák fémbõl; építmények, különösen
raktári építmények, rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen:
rakodó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez
anyagmozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címké-
zõgépek, elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk
[emelésre]; daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberen-
dezések; emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, lif-
tek, felvonóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari mani-
pulátorok, rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró
rakodó manipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok
[gépek]; liftszalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések
gépekhez.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés, javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javí-
tása; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen: rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbí-
tására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elekt-
ronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása rak-
tározása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás,
tárolás.

(210) M 09 01495 (220) 2009.05.20.
(731) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fém-
anyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és
fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fém-
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csövek és csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó
berendezésekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, ra-
kodólapok fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok,
fémrudak; fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl teher-
mozgatáshoz; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és
fogaslécek fémbõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás ra-
kodóberendezésekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobo-
zok fémbõl; szerszámosládák fémbõl; építmények, különösen
raktári építmények, rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen:
rakodó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez
anyagmozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõ-
gépek, elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [eme-
lésre]; daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberende-
zések; emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek,
felvonóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulá-
torok, rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró ra-
kodó manipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gé-
pek]; liftszalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gé-
pekhez.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés, javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javí-
tása; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen: rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továb-
bítására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon,
elektronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása
raktározása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktáro-
zás, tárolás.

(210) M 09 01496 (220) 2009.05.20.
(731) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanya-
gok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémve-
zetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó berendezé-
sekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, rakodólapok
fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok, fémrudak;
fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és fogaslécek fém-
bõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás rakodóberendezé-
sekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobozok fémbõl; szer-
számosládák fémbõl; építmények, különösen raktári építmények,
rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen:
rakodó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez
anyagmozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõ-
gépek, elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [eme-
lésre]; daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberende-
zések; emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek,
felvonóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulá-

torok, rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró rako-
dó manipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gépek];
liftszalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gépek-
hez.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés; javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javí-
tása; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen; rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbí-
tására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elekt-
ronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása raktá-
rozása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás, tá-
rolás.

(210) M 09 01500 (220) 2009.05.21.
(731) Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(541) NAUTICOM
(511) 44 Humán egészségügyi szolgáltatók és igénybevevõk közötti

kommunikációs szolgáltatás, internet alapú információs rendszer
elektronikus vizsgálat kérõ lap, elektronikus elõjegyzés kérés,
kártyával igénybe vehetõ szolgáltatás, azonosítóval történõ re-
gisztráció, telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, portál szolgál-
tatás, fizetõs vizsgálatok kiajánlása, praxis- és szolgáltatói portál
karbantartása és promotálása, kommunikációs piactér.

(210) M 09 01501 (220) 2009.05.21.
(731) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; száraztészták; különféle félkész tészták.

(210) M 09 01502 (220) 2009.05.21.
(731) Nagy Attila, Budapest (HU);

Farkas Ditta, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokhoz, ágy- és asztalnemûk.

(210) M 09 01507 (220) 2009.05.21.
(731) Okuta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) OKUTA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, tea alapú italok, méz.

43 Teázó, kávézó, étterem.
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(210) M 09 01511 (220) 2009.05.21.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

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

Budapest

(541) PALL MALL S-LINE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohány termékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási cikkek.

(210) M 09 01513 (220) 2009.05.22.
(731) Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok ké-
szítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy neve-
lési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [be-
mutatók, kiállítások].

43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), tá-
borhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállás-
adás].

(210) M 09 01514 (220) 2009.05.22.
(731) Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KURULTAY
(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-

nyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok ké-
szítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemuta-
tók, kiállítások].

43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), tá-
borhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállás-
adás].

(210) M 09 01515 (220) 2009.05.22.
(731) SJP Kft., Budapest (HU)

(541) mon-soon yoga
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek, meditáció és meditációs technikák oktatás.

(210) M 09 01584 (220) 2009.05.28.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; ét-
kezési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére
szolgáló zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyo-
róvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési
repce olaj, pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, sze-
zámolaj, étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú ke-
veréke.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; majonéz,
saláta öntetek, fûszeres szójaszósz, mustár, ecet és egyéb öntetek,
olajtól különbözõ ízesítõ anyagok, aromás étkezési készítmé-
nyek, ízesítõk, fûszerek; jég.

(210) M 09 01655 (220) 2009.06.08.
(731) Jüllich Ádám, Gánt (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

19 Nem fém építõanyagok.

21 Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez
használt üveg).

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01656 (220) 2009.06.08.
(731) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, táblás-
és kártyajátékok, kifestõkönyvek, mesekönyvek, könyvkötészeti
anyagok, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák; közönségszolgálat, ügyfelekkel kapcsolatos felvilágo-
sítás-, tájékoztatások, piackutatás, reklám (rádiós-, televíziós),
áruminták, reklám- és ajándéktárgyak, röplapok, prospektusok
nyomtatványok terjesztése, szabadtéri hirdetés terjesztése, áru-
bemutatás, hirdetés, plakát- és on-line hirdetés, statisztikai tájé-
koztatás, reklámújság, tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyúj-
tott támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál; kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatást, kulturális-, sport
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése; egészségvédõ klu-
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bok, (szenvedélybetegség-prevenció); eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés, szemléltetés;
hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás,
oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások, rendezvények, fesztiválok szerve-
zése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szol-
gáltatása; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás;
show-mûsorok; sport edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése, vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklám-
célú); testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szóra-
koztatás); élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); versenyek, kiállí-
tások szervezése szórakoztatás, szövegek kiadása, újságterjesz-
tés.

45 Társadalmi jellegû szolgáltatások, önkormányzati képvi-
selet.

(210) M 09 01693 (220) 2009.06.12.
(731) Bérczy Gyula, Kecskemét (HU);

Csikai Imréné, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 41 Lovasiskola.

(210) M 09 01694 (220) 2009.06.12.
(731) ILocking Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek meg-
felelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 01703 (220) 2009.06.15.
(731) Zhao Hui, Budapest (HU)

(541) CHARLES MARTEL
(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 01762 (220) 2009.06.17.
(731) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) A S.P.A.ÉKKÖVEI
(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 09 01763 (220) 2009.06.17.
(731) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Nem véletlen, hogy minket választ
(511) 4 Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzem-

anyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanya-
gokhoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.

35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése;
promóciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló
üzleti tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiske-
reskedelmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskeres-
kedelmi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve
szállítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli
üzletekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a
szervízállomások üzleteit.

37 Gépjármû szervizállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése; gumik újra-
futózása.

(210) M 09 01764 (220) 2009.06.17.
(731) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XALAPLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

(210) M 09 01765 (220) 2009.06.17.
(731) Pfizer Cork Limited, Little Island, County Cork (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYSITE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

(210) M 09 01772 (220) 2009.06.18.
(731) Cs+Cs Épszer Bt., Érd (HU)
(740) Csampa István, Érd

(546)

(511) 6 Ablak kitámasztó, ablak szegletvas, ágy vasalat, ajtócím,
ajtókapocs, ajtólánc, akasztóheveder, aknafedõ lap, alapcsavar,
alátét körmös, alátét rúgós, állítható kengyel, bajonett tolózár,
balkonláda tartó, billenõ horog, bogrács állvány, bukóolló bútor-
akasztó fül, bútorakasztó sarokvas, bútoralátét, bútorösszekötõ
csavar, bútortolózár, csavarfogó, csavarozható fémhüvely, csuk-
lópánt, derékszögû horony, duplarugó, egyenes laptartó, egyenes
összekötõ lemez, egyenes összekötõ lemez csavarozható eresz-
csatorna tartó, ereszcsatorna tartó alumíniumból, fagycsap kulcs,
fakötésû alátét, fali konzol, fali horog, felcsavarozható pántcsap,
félfordító, fióksín, gerendatalp, hegeszthetõ diópánt, heverõ
vasalat, hófogó, hullámpala leszorító csavar huzalfeszítõ, kapu-
görgõ, kép sarokvas, képakasztó fül, képhorog, keresztpánt, kerí-
tésrögzítõ, konzol fémbõl, kõmûves bak, kötélfeszítõ, kötél-
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szorító, lábazatsín, ládafogó, ládapánt, ládasarok, lakatpánt, lap-
felerõsítõ, lapos kerítés tartó, lefolyócsõ bilincs, lefolyócsõ bi-
lincs alumíniumból, lencsefejû akasztó, létra vasalat, menetes
szár, munkalap összekötõ csavar, oszloptartó betonozható „L„,
oszloptartó betonozható „U„ állítható szélességû, oszloptartó be-
tonozható „U„ állítható szélességû és magasságú, összekötõ (fo-
gópár) csavar, összekötõlap, pántcsap, perforált lemez, polctartó
konzol, polctartó köröm, redõnykivezetõ, rúdtartó foglalat, sarok
összekötõ lemez, sarok összekötõ lemez, csavarozható, sarok
összekötõ lemez merevített, s-kampó szarufarögzítõ idom, szeg-
letvas, szekrény akasztósín, szekrény vasalat, szelemen leszorító
csavar, tükörtartó, TV tartó konzol, univerzális összekötõ, villás
pántcsap, zártakaró, zsalu sarokvas.

17 Palacsavar alátét, palacsavar csavaros kupak, palacsavar
fedõ kupak.

(210) M 09 01774 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Sók.

(210) M 09 01775 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(541) KONYHA LELKE
(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(210) M 09 01776 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(210) M 09 01784 (220) 2009.06.18.
(731) Zentiva, k.s., Praha 10-Dolni Mécholupy (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ALVASTRAN
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek humán haszná-

latra.

(210) M 09 01816 (220) 2009.06.23.
(731) Harmos Ferenc, Gyöngyös (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; faggyú, ét-
kezési; hentes áruk; hús; hús, tartósított; húskonzervek; kolbász;
kukorica olaj; margarin; napraforgó olaj; olajok, étkezési; pacal;
pálmamag olaj táplálkozási használatra; pálma olaj táplálkozási
használatra; repce olaj, étkezési; sonka; szalonna; zsírok, étkezési
/sertés, baromfi, liba, kacsa/; zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

30 Gabona készítmények; metélt tészta, nudli, galuska.

(210) M 09 01837 (220) 2009.06.24.
(731) Pharmacoidea Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készít-
mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek).

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

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

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

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
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(210) M 09 01850 (220) 2009.06.25.
(731) Capital Golden Kft., Budapest (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01858 (220) 2009.06.25.
(731) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01872 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01873 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01874 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01875 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
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célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01876 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01877 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01878 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját

részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01879 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01880 (220) 2009.06.26.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót,
kretek, snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi
célra) dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

(210) M 09 01882 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a megtakarítások szakértõje
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 01883 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a vállalatok okos döntéseinek támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

M832

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám I. kötet, 2009.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 01884 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a vállalkozások okos döntéseinek
támogatója

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

(210) M 09 01885 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, az okos döntések segítõje
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 01886 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, az okos döntések támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 01887 (220) 2009.06.26.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) Ternyik Etelka, Kõmíves Judit, Budapest

(541) K&H, tanácsadó az okos döntésekhez
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 01891 (220) 2009.06.24.
(731) Szilvio Kft., Pécs (HU)

(541) HAMERLI
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-

mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és
irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és séta-
pálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01894 (220) 2009.06.29.
(731) Sichuan-Közép-Európai Sinológiai Bázisok Alapítvány,

Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 09 01942 (220) 2009.07.02.
(731) Témahotel Beruházó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 09 01943 (220) 2009.07.02.
(731) Hotel Egerszalók Turisztikai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 09 01980 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, lõtt beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 01981 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, acélszál erõsítésû
beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

M833

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám I. kötet, 2009.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 02001 (220) 2009.07.08.
(731) Móczár Péter, Abasár (HU)

(541) KISPIPACS PIANO BÁR
(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 02004 (220) 2009.07.08.
(731) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

(541) Alkoholi
(511) 28 Játékok.

(210) M 09 02033 (220) 2009.07.13.
(731) Wit Fashion Kft., Budapest (HU)

(541) CRYSTART
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek,
pendrive.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, órák, és más idõmérõ eszközök, bi-
zsuk.

(210) M 09 02035 (220) 2009.07.13.
(731) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU);

Chen Xiang Gui, Budapest (HU)

(541) ALNWICK
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(210) M 09 02048 (220) 2009.07.14.
(731) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(210) M 09 02049 (220) 2009.07.14.
(731) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(210) M 09 02081 (220) 2009.07.15.
(731) HC Központ Pénzügyi Közvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki te-
vékenységek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgál-
tatások, hitelirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben
ingatlanlízing, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések,
pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
tanácsadás.

(210) M 09 02095 (220) 2009.07.16.
(731) Marketéria Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 19 Ablakok nem fémbõl, ajtók nem fémbõl.

(210) M 09 02099 (220) 2009.07.16.
(731) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; bro-
súrák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények,
kézikönyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plaká-
tok.

41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, neveze-
tesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszi-
chológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása.

42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.

(210) M 09 02104 (220) 2009.07.16.
(731) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(541) BÁNYAI
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; konyha-, és fürdõ-
szobabútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén
akril-lapból.

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

(210) M 09 02109 (220) 2009.07.16.
(731) Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Balatonalmádi

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

M834

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám I. kötet, 2009.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 02173 (220) 2009.07.21.
(731) DEKORA AJTÓSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,

Csomád (HU)
(740) dr. Bacskó László, Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DEKORA
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hor-
dozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 02175 (220) 2009.03.24.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök

kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcs-
tartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok,
vodka, whisky.

(210) M 09 02205 (220) 2009.07.27.
(731) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotiku-
mokat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk; táplálékkiegészítõk.

(210) M 09 02206 (220) 2009.07.27.
(731) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lactiv Baby-ratiopharm
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgygógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotiku-
mokat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk; táplálékkiegészítõk.

(210) M 09 02207 (220) 2009.07.27.
(731) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Flatolit-ratiopharm
(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati haszanálatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechikai eszközök; haspuffadás elleni készítmények;
étrendkiegészítõk.

(210) M 09 02228 (220) 2009.07.28.
(731) Visa International Service Association, Foster City,

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

(541) VISA CODESURE
(511) 36 Hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, adóskártyával

összefüggõ szolgáltatások, elektronikus pénzátutalás, biztonsá-
gos fizetési tranzakciók, pénzügyi tájékoztatás elektronikus esz-
közök segítségével, a kártyabirtokosra vonatkozó információk
titkosításával összefüggõ pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 09 02258 (220) 2009.08.01.
(731) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra;
napárnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.

27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós formában belsõ díszítési célokra; élõ kiegé-
szítõk; dekorációs tárgyak.

35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3. fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hir-
detések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanya-
gok terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás
eladási szolgáltatásai.

(210) M 09 02259 (220) 2009.07.31.
(731) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra;
napárnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.

27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós formában belsõ díszítési célokra; élõ kie-
gészítõk; dekorációs tárgyak.

35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3. fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás el-
adási szolgáltatásai.
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(210) M 09 02273 (220) 2009.08.03.
(731) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 02286 (220) 2009.08.05.
(731) Ye Zhenyong, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(210) M 09 02334 (220) 2009.07.03.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio

45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolá-
sára és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuva-
sodás megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek,
fogpaszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluor-
zselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.

20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.

21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fog-
selyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó esz-
közök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápo-
ló kefék.

(210) M 09 02336 (220) 2009.07.03.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

Ohio 45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápo-
lására és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuva-
sodás megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek,
fogpaszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluor-
zselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.

20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.

21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fog-
selyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó esz-
közök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápo-
ló kefék.

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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