
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.625

 ( 151 )  2012.06.21.

 ( 210 )  M 10 03568

 ( 220 )  2010.11.29.

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Guildford, Surrey (GB)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  DESSIX

 ( 511 )  5 Féregirtó készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 ( 111 )  209.832

 ( 151 )  2013.05.29.

 ( 210 )  M 11 00351

 ( 220 )  2011.02.08.

 ( 732 )  Expressz Magyarország Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXPRESSZ

 ( 511 )  16 Folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek, magazinok, revük (időszaki lapok); újságok.

35 Reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokban való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagnaprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

 terjesztése; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.

 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  210.009

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04373

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Whiskey.
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 ( 111 )  210.010

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04370

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Bács-Vet Kft., Izsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 ( 111 )  210.011

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04369

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Lightware Vetítéstechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

 ( 541 )  LIGHTWARE Visual Engineering

 ( 511 ) 9 Elektronikus jeladók; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők; hangátviteli készülékek;

hangfelvevő készülékek; interfészek (informatika); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; letölthető képfájlok;

modemek; monitorok[számítógéphardver]; nagyfrekvenciás készülékek; nyomtatott áramköri lapok; operációs

rendszerek számítógépekhez, rögzített; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; számítógépek;

számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; szünetmentesáramforrások; távmegszakítók, távkapcsolók;

vetítőgépek; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők; videotelefonok; zavarszűrő

 készülékek [villamosság]; kép- és hangátviteli készülék; kép- és hangjel kapcsoló készülék [elektronika].

 ( 111 )  210.012

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04166

 ( 220 )  2012.11.12.

 ( 732 )  Lukács Szabolcs, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Bár szolgáltatások.

 ( 111 )  210.013

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04157

 ( 220 )  2012.11.10.

 ( 732 )  STEVIA Product Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  CUKVIA

 ( 511 )  1 Édesítőszerek (mesterséges).

 30 Édesítőszerek (természetes).

 ( 111 )  210.014

 ( 151 )  2013.06.17.
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 ( 210 )  M 12 03967

 ( 220 )  2012.10.19.

 ( 732 )  Liptai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28 Asztalitenisz, asztaliteniszhez asztalok, asztaliteniszhez ütők.

 35 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkekkel való kereskedelem.

 ( 111 )  210.015

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03966

 ( 220 )  2012.10.19.

 ( 732 )  Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Villány eredetmegjelölés területéről származó borok.

 35 Borok forgalmazása.

 39 Borok palackozása.

 ( 111 )  210.016

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03766

 ( 220 )  2012.10.04.

 ( 732 )  Denttinger Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 )  fogasblog

 ( 511 )  38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.017

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03761

 ( 220 )  2012.10.04.

 ( 732 )  Nandrássy Erdélyi Mária Nóra, Budapest (HU)

 Nandrássy Mihály Dávid, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.018

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03371

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Forstner Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  PIXELFIX

 ( 511 )  9 Kábelek, elektromos.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, on-line webshop.

 37 Javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  210.019

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02959

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 300 )  302012015699.1/ 2012.02.16. DE

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MyWallet

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek;

mágneses adathordozók, számológépek; adatfeldolgozó hardware,számítógépek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális

rögzítésű média; számítógépes szoftverek; (letölthető) elektronikusan rögzített adatok; (letölthető) elektronikus

 kiadványok.

35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázisban tárolt üzleti adatok gyűjtése,

rendszerezése, összeállítása és gazdasági elemzése; kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb

 telekommunikációs hálózat útján is) a 9. és16. osztályba tartozó árukra vonatkozóan.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

38 Távközlés; sajtóügynöki szolgáltatások; távközlési berendezések bérbeadása; távközléssel kapcsolatos

 információ.

42 Tudományos és technológiai szolgáltatások és ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemzés és

kutatási szolgáltatások; komputer-hardver, szoftver és adatbázis tervezés és fejlesztés; szoftverkarbantartatás;

műszaki tanácsadás a 42. osztálybatartozó szolgáltatásokra vonatkozóan; elektronikus adattárolással kapcsolatos

számítógépes szolgáltatások; számítógépek és számítógépes berendezések bérbeadása; weboldaltervezés mások

 részére.

 ( 111 )  210.020

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02756
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 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  BÍBOR-FA Bt., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából készült termékek.

 40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.021

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 11 03743

 ( 220 )  2011.11.23.

 ( 732 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.022

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 11 03742

 ( 220 )  2011.11.23.

 ( 732 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.023

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 11 03741

 ( 220 )  2011.11.23.

 ( 732 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  210.024

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 11 03725

 ( 220 )  2011.11.22.

 ( 732 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.025

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04378

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  Doctor Minit Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjú Márta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése];gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonoklábadozók utókezelésére; plasztikai sebészet;

 pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai.

 ( 111 )  210.026

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04189

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelem.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.027

 ( 151 )  2013.06.17.
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 ( 210 )  M 12 04188

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelem.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.028

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03855

 ( 220 )  2012.10.11.

 ( 732 )  Basilicus Szőlőbirtok Borászati Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hétmérföldes

 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.029

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03243

 ( 220 )  2012.09.11.

 ( 732 )  Király Enikő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papp Bálint, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 Emberi fogyasztásra előkészített gombakészítmények.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.030

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03845

 ( 220 )  2012.10.10.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÁVÉ TESTBEN LÉLEKBEN

 ( 511 ) 11 Fűtő- és főzőberendezések, főzőedények; tej felmelegítésére és tej felmelegítése mellett hab készítésére

szolgáló berendezések; italkészítésre szolgáló elektromos berendezések; elektromos kávéfőzők, kávéfőzők és
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 kávéfőző gépek; minden fentebb említettáru részei, alkotórészei.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem értékes fémből vagy ilyen bevonattal); nem

elektromos kávéfőzők és kávéfőző gépek; minden fentebb említett áru részei, alkotórészei; üvegáru, porcelán és

 fajanszedények.

 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jeges kávé.

 ( 111 )  210.031

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03651

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Kóródi Attila Zsolt, Mátészalka (HU)

  ( 591 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.033

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04636

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és
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rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetŐvé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,
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elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,
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vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai
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kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1499



helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.034

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04236

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  I.M.G. Inter Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.035

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 13 00002

 ( 220 )  2012.12.28.

 ( 732 )  Augment!IT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lovrecz Éva, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.036

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03045

 ( 220 )  2012.08.23.

 ( 732 )  Ficzek Keresekdelmi és Szolgáltató Kft., Jászárokszállás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.037

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04637

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások
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előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1502



csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,
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talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok
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vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;
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csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.038

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04187

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelem.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.039

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04644

 ( 220 )  2012.12.27.

 ( 732 )  E-KÁBEL Zrt., Maglód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Szerelési szolgáltatások, villanyszerelési szolgáltatás; lakó épületek építése; hírközlési épületek, és ezek

alépítményeinek, alépítményszekrényeinek, hírközlési oszlopok építése; elektromos és híradás-technikai célú

 közmű építése.

 42 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági rendszerek üzemeltetése.

 ( 111 )  210.040

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04639

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;
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számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
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porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
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kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1510



vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos
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berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.041

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04638

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések
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intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,
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egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,
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utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr
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tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi
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tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.042

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03450

 ( 220 )  2012.09.24.
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 ( 732 )  NaWaRo Kft., Gödöllő (HU)

 ElectroAuto Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  E-FluidAutó

 ( 511 )  12 Autók.

 ( 111 )  210.043

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04249

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka,, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  210.044

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04237

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  I.M.G. Inter Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.045

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04239

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 35 Üzemanyag kiskereskedelem.

 ( 111 )  210.046
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 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03190

 ( 220 )  2012.09.05.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  brandmánia

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.047

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03982

 ( 220 )  2012.10.24.

 ( 732 )  Czekelius & Byrd Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi 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 vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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 (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.048

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04191

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
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 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  210.049

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04178

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )  7 Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati

használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató

 anyáknak].

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  210.050

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04194

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  210.051

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 01906

 ( 220 )  2012.06.01.

 ( 732 )  Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület, Geberjén (HU)

 ( 740 )  dr. Dörnyei András ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Szatmár térségéből származó étkezési olajok.

 ( 111 )  210.052

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02606

 ( 220 )  2006.01.12.

 ( 732 )  "Vic. Van Rompuy" of in 't kort "Varo", naamloze vennootschap, Lier (BE)
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 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5

  ( 546 )

 ( 511 ) 7 Fűnyírók; motorok (kivéve szárazföldi járművek); alkatrészek szerszámok összekapcsolásához és hajtásához

(kivéve szárazföldi járművek); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mechanikus és villamos

kéziszerszámok, beleértve a fűrészgépeket,élező gépeket, fúrógépeket, homokfúvó gépeket, tűző szerszámok,

 gyalugépek, marógépek, elektromos kertiszerszámok, beleértve a láncfűrészeket.

 9 Készülékek és berendezések elektromosság tárolására; hegesztő készülékek.

 ( 111 )  210.053

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03789

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.054

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03794

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zeneasztal

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.055

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02607

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  DR.WORLD NEWS

 ( 511 ) 35 Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; statisztikák összeállítása;
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 számítógépesnyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz;információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

televíziós műsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján];

 üzenetek és képek továbbítása számítógépeksegítségével; üzenetek küldése.

41 Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás;

 szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás.

 ( 111 )  210.056

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02985

 ( 220 )  2012.08.17.

 ( 732 )  Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K.(C), Safat 13100 (KW)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Acélvázas épületek; előre megszerkesztett acélvázas épületek; szerkezeti acél; poliuretánnal szigetelt szendvics

panelek; acél és aluminiumfalak és tetőborítások; nyílt rácsozatú tetőgerendák (fedélszerkezetek); ív alakú

 gerendák (ív alakú acélgerendák).

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.057

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04193

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  210.058

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03986

 ( 220 )  2012.10.24.

 ( 732 )  Firhang-Plusz Kft., Paks (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.059

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04179

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Klimin termékcsalád, a változókor szakértője

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  210.060

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03981

 ( 220 )  2012.10.24.

 ( 732 )  Bán Gabriella, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.061

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 01757

 ( 220 )  2012.05.22.

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 )  T-61
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 ( 511 )  5 Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 111 )  210.062

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03780

 ( 220 )  2012.10.04.

 ( 732 )  Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Állványozás; építmények lebontása.

 ( 111 )  210.063

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03782

 ( 220 )  2012.10.04.

 ( 732 )  Gajane Gross Kommanditbolag, 175 26 Järfälla (SE)

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

 ( 541 )  GEO'S BELL

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.064

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03984

 ( 220 )  2012.10.24.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Vigyázz, Kész, Pénz!

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.065

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02998

 ( 220 )  2012.08.21.

 ( 732 )  Viky Kereskedelmi Kft., Nagykanizsa (HU)

  
( 591 )

 ( 511 ) 19 Ablakkeretek, nem fémből; ablakok nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák,

kapubéleletek nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólemezek, nem fémből fa

 burkolatokhoz; faburkolatok; kapuk, nem fémből;parketták; profillécek fából falburkolatokhoz; táblás faburkolat.

20 Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

sezlonok; kerevetek, pamlagok; komódok, fiókosszekrények; könyvespolcok; pultok (asztalok); szekrények;

 székek (ülések); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

 35 Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások mások számára; import-export ügynökségek.

 ( 111 )  210.066

 ( 151 )  2013.06.17.
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 ( 210 )  M 12 03784

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.067

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 03792

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Esti vigadó

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.068

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04176

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Friendly Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  7 Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati

használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató

 anyáknak].

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, marketing.

 ( 111 )  210.069

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04190

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Julianna, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1525



  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bárszolgáltatás; gyorséttermi szolgáltatás;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai; kávéházi

szolgáltatások; vendéglátás motelekben,panziókban, termek kölcsönzése rendezvényekhez; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházi szolgáltatások;

 vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 111 )  210.070

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04192

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  210.071

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04195

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  210.072

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 04391

 ( 220 )  2012.11.29.
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 ( 732 )  Behovits Attila, Solymár (HU)

 Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres húskészítmények,

 burgerek.

 30 Szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snackételek, burgerek.

35 A bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres

húskészítmények, burgerek, szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snack

 ételek, burgerek árukkal kapcsolatos kereskedelmitevékenység.

 ( 111 )  210.073

 ( 151 )  2013.06.17.

 ( 210 )  M 12 02608

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  NEO WORLD

 ( 511 ) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

terjesztése reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;statisztikák

 összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások.

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások;

hírügynökségek;információszolgáltatás távközlési ügyekben; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép

terminálok közötti összeköttetések; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési

 eszköz útján]; üzenetek és képek továbbításaszámítógépek segítségével; üzenetek küldése.

41 Diszkók szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok

szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramokkészítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás; szórakoztatás; televíziós

 szórakoztatás; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  210.089

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04480

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  Enyedi András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FŰSZERFALU

 ( 511 )  30 Fűszerek; fűszeres mártások.

 31 Mezőgazdasági-, kertészeti termékek ételek ízesítésére.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1527



 35 Reklámozás, marketing tevékenység, kereskedelmi ügyletek.

 43 Szállodai-, motel-, panzió szolgáltatások, büfék, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.090

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 01168

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vargha András, Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pet Hungária

 ( 511 )  31 Táplálék kedvtelésből tartott állatoknak.

 ( 111 )  210.091

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 10 02053

 ( 220 )  2010.07.02.

 ( 732 )  Leiner Laura, Budapest (HU)

 Leiner Linda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maklári Iván, dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Diszítő mágnesek; egér (informatikai); egér-alátétek; rádiótelefon készülékek.

16 Albumok; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzahegyezők; ceruzák; csipeszes

írótáblák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók

(papíráruk); füzetek; hajtogatókartonok[irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];

íróeszközök; írófelszerelések; iskolaszerek (papíráruk); könyvecskék, füzetek; könyvjelzők; levelezőlapok,

levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,menetrendek; papíráruk; papírtartó

dobozok (irodai cikkek); poszterek; radírgumik; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tolltartók;

 vonalzók, rajzoláshoz.

18 Ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; iskolatáskák; kulcstartók [bőráru]; moleszkin

 [bőrutánzat]; oldaltáskák, tarisznyák; pipertáskák üresen.

 25 Dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; sapkák; sálak.

 ( 111 )  210.092

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03479

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  BioSpirál-2006 Kutató és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  BiospirálDetect

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  210.093

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03894

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 )  CHROMEBOOK

 ( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 111 )  210.094

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04084

 ( 220 )  2012.11.02.

 ( 732 )  MediaVault Hungary Adatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  ADATFUTÁR

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés;(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.095

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04085

 ( 220 )  2012.11.05.

 ( 732 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 kofferek (kis utazóládák); kézitáskák;erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és

teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,

szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,napszemüvegek, nemesfémek

és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek, órák

és más időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
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napernyők éssétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák,

erszények, pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  210.096

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03491

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Kolbászfesztivál szervezése, kolbászfesztivállal kapcsolatos nevelés és szórakoztatás, oktatási tevékenység;

konferenciák, szemináriumok, kiállítások, bemutatók és gyakorlatok szervezése, rendezése és vezetése;

kolbászkészítő verseny, szárazkolbászverseny, savanyúság készítő verseny, szakácsverseny, élelmiszeripari

kiállítás, borvidékek bemutató; pálinka bemutató- kóstoló; a népi hagyományokat felelevenítő disznótor;

élelmiszeripari szakmai tanácskozás; könyv- és zeneműkiadás, kiadói tevékenység,előadó-művészet, művészeti és

 művészeti segítő tevékenység, múzeumi szolgáltatás, képzőművészeti kiállítások.

 43 Vendéglátóipar, étkezdék.

 ( 111 )  210.097

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03678

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Informatikai, infokommunikációs és telefonközpontok kereskedelme.

42 Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység; informatikai és infokomunikációs szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése, telepítése, karbantartása, üzemeltetés, ilyen

 rendszerek felhasználói támogatása.

 ( 111 )  210.099

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03891

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 )  CHROMEBOX

 ( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
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 ( 111 )  210.100

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03890

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 111 )  210.101

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04293

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  INFOTEC Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Hevesi Márta, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.102

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04476

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  Extrem Digital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Tamás, 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 vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.103

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03892

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 )  CHROME

 ( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 111 )  210.104

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 03893

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 )  GOOGLE CHROME

 ( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 111 )  210.105

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04078

 ( 220 )  2012.11.05.

 ( 732 )  dr. Hasznos Judit Beáta, Lajoskomárom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogorvosi szolgáltatások.
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 ( 111 )  210.106

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04290

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Eszik Optika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Eszik Imre, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Optikusok szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; szemvizsgálat, optikai

 eszközök javítása, optikai kiegészítők, látásgondozás, szemészeti megelőző szűrés, telemedicina.

 ( 111 )  210.107

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04477

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  Bán Manufacturing Support Kft., Csaroda (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések;

csillárok; égők; fénycsövek; fénycsövek világításra; lámpák; lámpák csőfoglalatai; elektromos lámpák világításra;

 elektromos, világítóberendezések és készülékek; villanykörték; elektromos villanykörték.

 ( 111 )  210.108

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 12 04479

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  DALNECOMBI

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.109

 ( 151 )  2013.06.21.

 ( 210 )  M 13 00228

 ( 220 )  2013.01.28.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ESMYA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  210.110

 ( 151 )  2013.06.24.

 ( 210 )  M 13 01158

 ( 220 )  1997.12.17.

 ( 732 )  HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Schänis (CH)

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

 ( 541 )  SLUMBERLAND

 ( 511 ) 6 Rugók és ezek összekötő részei matracokba való beépítéshez, kárpitozott bútorok és hasonló áruk; bútorok fém

 tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

10 Matracok, vánkosok és párnák; ezekhez való huzatok, mindezek műtéti, gyógyászati és gyógyító célra;

takarók, betétek és ágyhuzatok, amelyek elektromos fűtésűek; bútortartozékok, amelyek ebbe az osztályba

 tartoznak.

17 Gumi- és műanyagok gyártási célra, természetes és szintetikus gumi- és műanyagok csomagoláshoz,

 betétekhez, párnázáshoz és kitöméshez; pamut csomagolási célra.

20 Bútorok, matracok, matrac alapok, díványok, ágyneműfélék (nem ágyneműhuzatok), párnák, hengerpárnák és

 vánkosok; hálózsákok; mindezek részei és tartozékai.

 22 Töltő és tömőanyagok, nyers szálas textilanyagok.

24 Textil darabáruk, ágyneműfélék, huzatok bútorokhoz, matracokhoz, vánkosokra, párnákra és hengerpárnákra;

 steppelt takarók, paplanok és dunyhák; ágyneműhuzatok és asztalneműk.

 ( 111 )  210.111

 ( 151 )  2013.06.24.

 ( 210 )  M 12 03866

 ( 220 )  2012.10.11.

 ( 732 )  Molnár Brigitta, Dány (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Angolszalonna; bundás virsli; disznóhús; halfilé; hentesáruk; hús; hús tartósított; húskivonatok; húskocsonya;

húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; pacal; sonka; súzott hal; sózott hús; szalonna; tonhal; vadhús;

véreshurka;[hentesáru]; zsírok,étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú

 keverékek, kenyérre.

 ( 111 )  210.112

 ( 151 )  2013.06.24.

 ( 210 )  M 12 03732

 ( 220 )  2012.10.03.

 ( 732 )  Polivier Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 111 )  210.113

 ( 151 )  2013.06.24.

 ( 210 )  M 12 00084

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  microtrek

 ( 511 )  9 Ipari szintmérő és szinttávadó készülék.

 ( 111 )  210.114

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 91 01306

 ( 220 )  1991.03.13.

 ( 732 )  Anheuser-Busch, LLC, St. Louis, Missouri (US)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUD

 ( 511 ) 9 Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamos, fényképészeti, mozi, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

(felügyeleti) biztonsági (mentő) és oktató berendezések és felszerelések; berendezések hang és kép rögzítésére,

átvitelére vagy reprodukálására;mágneses adathordozók, hanglemezek; automata árusító gépek és szerkezetek

érmével működő berendezésekhez; pénztárgépek, másológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;

 tűzoltókészülékek; napszemüvegek; kalkulátorok; rádiók.

16 Papír, karton, papír és ezekből készült termékek, nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok; fényképek;

írószerek; papíripari és háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festő ecsetek; írógépek és irodai

cikkek (bútorok kivételével); tanítási ésoktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); plasztik

 csomagolóanyagok; játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; papírpelenkák, pohár alátétek; ceruzák.

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási- és konyhai célokra (nem nemesfémből, vagy

nemesfém bevonattal); fésük és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefe-gyártási anyagok; takarítási eszközök

és anyagok; vasforgács, nyers vagyfélig megmunkált üveg (kivéve az építési üveget); üvegáruk, porcelán- és

 fajanszáruk; ivópoharak és korsók, hűtőeszközök; jégvödrök.

 25 Ruházati cikkek; lábbelik, fejre valók; melegítőfelsők, trikók, sapkák, zoknik.

 28 Játékok, játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 34 Dohány; dohányáruk, cigaretták, dohányzó cikkek; gyufák; öngyújtók; hamutartók.

 ( 111 )  210.116

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03898

 ( 220 )  2012.10.15.

 ( 732 )  HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.117

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04297

 ( 220 )  2012.11.23.

 ( 732 )  Kulinária Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holczer Ferenc, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák(az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.118

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03909

 ( 220 )  2012.10.15.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Hanyatt vágta

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.119

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03312

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  PANNI

 ( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
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szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 111 )  210.120

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 13 00060

 ( 220 )  2013.01.10.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.121

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 13 00056

 ( 220 )  2013.01.10.

 ( 732 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.

 ( 111 )  210.122

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 13 00051

 ( 220 )  2013.01.09.

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

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Merj gyengéd lenni!

 ( 511 ) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóitalok, csokoládéitalok és készítmények ilyen italokhoz; kekszek, pékáruk,

cukrászkészítmények és édesipari termékek, elsősorban cukorkaáruk és csokoládés édességek, tésztatermékek,

 gabonakészítmények, jég (ehető), jégkrém.

 ( 111 )  210.123

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 13 00057

 ( 220 )  2013.01.10.
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 ( 732 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.

 ( 111 )  210.124

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04511

 ( 220 )  2012.12.13.

 ( 732 )  Schmaler Petra, Harka (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáli Gergely Gáli Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.125

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04497

 ( 220 )  2012.12.12.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek

 (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  210.126

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04112

 ( 220 )  2012.11.07.

 ( 732 )  Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 111 )  210.127

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03311

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  TRAPPER

 ( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 111 )  210.128

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03897

 ( 220 )  2012.10.15.

 ( 732 )  HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.129

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04111

 ( 220 )  2012.11.07.

 ( 732 )  Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 111 )  210.130

 ( 151 )  2013.06.25.
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 ( 210 )  M 12 04214

 ( 220 )  2012.11.14.

 ( 732 )  All Nutrition Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők; táplálék-kiegészítők; tápanyagadalékok; vitaminkészítmények; ásványi anyagok;

 aminosavak; antioxidánsok; gyógynövények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

29 Tejtermékek és tejes italok; magas fehérje tartalmú táplálék-kiegészítők vitaminnal, ásványi anyagokkal és

 aminosavakkal dúsítva; tejsavó-fehérje készítmények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

30 Emberi fogyasztásra szánt szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő élelmiszerek vitaminnal, ásványianyagokkal és

 aminosavakkal dúsítva.

32 Tejsavó alapú italok; alkoholmentes italok vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítva; izotóniás italok;

 energia italok, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

35 Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények,

ásványi anyagok, aminosavak, antioxidánsok, gyógynövények, fehérje italok és koncentrátumok forgalmazása

on-line és szaküzletekben; a fentitermékek reklámozása; a fenti termékeket forgalmazó szaküzletek működését

 elősegítő kereskedelmi és marketing szolgáltatások.

44 Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítőkkel, táplálék-kiegészítőkkel, vitaminkészítményekkel és

 tápanyagadalékokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  210.131

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 04101

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  PREMIER G. MED KERESKEDELMI KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gumi gyógyászati használatra.

10 Röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra; matracok,

 szülészeti; hordágyak, gördülő; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.

 11 Egészségügyi készülékek és berendezések.

 44 Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 111 )  210.133

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03302

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  33 Vodka (Oroszországból származó).

 ( 111 )  210.134

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03315

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  DRAZSÉ

 ( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 111 )  210.143

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 07 03365

 ( 220 )  2007.10.04.

 ( 732 )  Rádió Taxi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

 ( 111 )  210.147

 ( 151 )  2013.07.03.
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 ( 210 )  M 12 04009

 ( 220 )  2012.10.25.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE)

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

 ( 541 )  XERBEVO

 ( 511 )  5 Gyógyászati készítmények és hatónyagok.

 ( 111 )  210.148

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04011

 ( 220 )  2012.10.25.

 ( 732 )  Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Douwe Egberts Omnia hozzánk tartozik

 ( 511 ) 30 Kávé és filteres csomagolású kávé, kávé alapú italok; kávé és kávé tejjel, tejpor; pótkávék, kakaó, csokoládé,

gabonák, gyümölcsök, cukor, fűszernövények vagy fűszerek vagy ezek kombinációja; kávékivonatok, instant

kávé, pótkávék; tea, tea alapú italok,szálas tea, gyógytea nem gyógyászati célra, teakivonatok, instant tea,

pótteák; teaforrázatok, forrázatok; kakaó, kakaó alapú italok; csokoládé és csokoládékivonatok por, granulátum

vagy folyékony formában; cukor, rizs, tápióka, szágó; liszt ésgabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,

kekszek, sütemények; süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő; sütőpor; só,

mustár; bors, ecet, fűszerek, ízesítők; gyümölcsszószok; fűszerek; fűszernövények italokhoz;

fűszernövénykeverékek italokhoz; főként fűszernövényeket és szárított gyümölcsöt tartalmazó keverékek

 italokhoz; növény főzetek, nem gyógyászati célra; jég.

 ( 111 )  210.175

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 07 03367

 ( 220 )  2007.10.04.

 ( 732 )  Rádió Taxi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 ) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 113 darab közlést tartalmaz. 
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