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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I.

(111) 194.572
(151) 2008.07.02.
(210) M 04 00173
(220) 2004.01.15.
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(300) 78/275,929
2003.07.18. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FRESH FUSION
(511) 3
Személyes ápolótermékek, nevezetesen dezodorok és izzadásgátlók.
(111) 197.276
(151) 2009.05.21.
(210) M 06 03723
(220) 2006.11.14.
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) STORK
(511) 5
Herbicidek.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 197.786
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00141
(220) 2009.01.20.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

197.789
(151) 2009.06.30.
M 08 03843
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

HYPER DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
197.790
(151) 2009.06.30.
M 08 03842
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

EURO DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
197.791
(151) 2009.06.30.
M 08 03840
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

UNI DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 197.792
(210) M 08 03839
(732) Germán Zrt., Cegléd (HU)
(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.787
(151) 2009.06.30.
M 09 00147
(220) 2009.01.20.
Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)

money house
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.12.15.

Ásványvizek, szénsavas vizek.

(111) 197.793
(210) M 08 03838
(732) Germán Zrt., Cegléd (HU)
(546)

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.12.15.

197.788
(151) 2009.06.30.
M 08 03844
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

SUPER DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(511) 32
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Ásványvizek, szénsavas vizek.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

197.794
(151) 2009.06.30.
M 08 03836
(220) 2008.12.15.
Lasernetworks Kft., Szigetszentmiklós (HU)

MEGASTART
38

Távközlés.

197.795
M 08 03669
Sass Gábor, Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.11.28.

SASSEC
16

Mûanyag alapanyagból készült biztonsági szalag, plomba.

(111) 197.796
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03535
(220) 2008.11.13.
(732) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

197.799
(151) 2009.06.30.
M 09 00160
(220) 2009.01.21.
Bery Products Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 20

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.797
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03534
(220) 2008.11.13.
(732) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Bútorok és ezek kellékei, kiegészítõi.

(111) 197.800
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00013
(220) 2009.01.06.
(732) Bioetanol Alapanyag Beszerzõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Gyõr (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) „CSILLAG”
(511) 29 Étkezési olajok; étkezési napraforgóolaj; étkezési repceolaj;
kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálmamagolaj táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj; zsírok; étkezési
faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek kenyérre.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.801
(151) 2009.06.30.
M 09 00014
(220) 2009.01.06.
Baoding Yingli Group Co., Ltd., Baoding (CN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.798
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03532
(220) 2008.11.13.
(732) Filmmúzeum Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 4
Ipari olajok; kenõzsírok; fûtõanyag; ásványi tüzelõanyag;
ipari viasz; éjjelilámpák (gyertyák); portalanítókészítmények;
elektromos energia; karburátorok; adalékanyagok, nem vegyitõl a
motor üzemanyagig; kõmûvesmunka konzerválásához olaj; világítási üzemanyag; vágófolyadék.
7
Elektromos konyhai gépek; üvegmunkás gépek; vegyipari
elektromechanikus gépek; emelõberendezések; hidraulikus gépek és motorok; kéziszerszámok, mások mint a kézzel mûködtetõek; elektromos motorok, mások mint a földmûvelõ jármûvek;
festõgépek; dinamók; pumpák (gépek); pumpák fûtõberendezésekhez; gép kerékhajtómû; hajtõmûvek mások mint a földmûvelõ
jármûvek; elektromos gépek és berendezések tisztításhoz; fémipari gépek; vulkanizációs berendezések.
9
Optikai lámpák; optikai cikkek; optikai üvegek; papírpecsét
(wafers) szilikonszeletek; elektromos vezetõvel borított üveg; átalakítók (elektromosság); csatlakozódoboz (elektromosság); elosztódobozok (elektromosság); kontrollpanelek (elektromosság);
kondenzátorok; áram-egyenirányítók; félvezetõk; elosztópultok
(elektromosság); integrált áramkörök; napelemek; elektromos
szabályozású berendezések; elektromos tranzisztorok; nyomtatott áramkörök; elektromos vezetõk; elektromos áramszedõk;
elemtartók; akkumulátordobozok; napelemek; galvánelemek;
elemtöltõk; csipek (integrált áramkörök); armatúrák (elektromosság); elemek világításhoz; elemek zseblámpákhoz; elektromos
elemek; fénylõ jelek; közlekedésilámpa-berendezések (jelzõeszközök).
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(111) 197.802
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03861
(220) 2008.12.16.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

197.803
(151) 2009.06.30.
M 08 03850
(220) 2008.12.16.
Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 197.806
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03562
(220) 2008.11.17.
(732) Dutra Traktor Jármûgyártó Kft., Kapuvár (HU)
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök.
12 Traktorok, dömperek, földmunkagépek, nehézgépek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Eco Dynamics

197.807
(151) 2009.06.30.
M 08 03569
(220) 2008.11.17.
Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
Hamza Kata, Budapest

12 Személygépjármûvek, teherautók, buszok, kisbuszok, furgonok, (jármûvek), kisfurgonok, omnibuszok, négykerék-meghajtású jármûvek, kétkerekû jármûvek.

197.804
(151) 2009.06.30.
M 09 00456
(220) 2009.02.19.
Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

PREDICELL
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

197.805
(151) 2009.06.30.
M 09 00317
(220) 2009.01.30.
Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. K. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényekhez termékek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.808
(151) 2009.06.30.
M 08 03585
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29
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Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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(111) 197.809
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03694
(220) 2008.12.02.
(732) Tordas Értékmegõrzõ-Fejlesztõ és Kulturális Közhasznú
Egyesület, Tordas (HU)
(740) dr. Zoltán Gábor, Zoltán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Elsõ Magyar Egészségfalu - TORDAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.810
(151) 2009.06.30.
M 08 03579
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, show-mûsorok szervezése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

197.812
(151) 2009.06.30.
M 08 03570
(220) 2008.11.17.
Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
Hamza Kata, Budapest

197.813
(151) 2009.06.30.
M 09 00034
(220) 2009.01.07.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 197.811
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03377
(220) 2008.11.28.
(732) Dob-Hús Kft., Tiszavasvári (HU)
(546)

(511) 29 Vörösáruk, baromfipárizsi 1000 g eg, baromfipárizsi 500 g
eg, mûbeles baromfivirsli lédig, mûbeles baromfivirsli vcs, mûbeles sertésvirsli lédig, mûbeles sertésvirsli vcs, juhbeles virsli, baromfi frankfurti virsli, sertés frankfurti virsli, Darius füstölt roppanós virsli lédig, Darius füstölt roppanós virsli 350 g vcs; Mozaikos húskészítmények, Zala felvágott cca 2000 g, Zala felvágott
300 g eg, Olasz felvágott cca 1000 g, Olasz felvágott 300 g eg,
fokhagymás szelet cca 1000 g, fokhagymás felvágott 300 g eg;
füstölt, fõtt (hõkezelt) kolbászok, lecsókolbász lédig, lecsókolbász vcs cca 1000 g, csemege debreceni lédig, csemege debreceni
vcs; füstölt vékony kolbászok, parasztkolbász, lángolt kolbász;
kenhetõ húskészítmények, kenõmájas 150 g eg, kenõmájas 500 g
eg; sonkafélék, csibesonka cca 1400 g, csemege sonka cca 1000 g,
csemege sonka cca 500 g, csemege sonka cca 2000 g; szalonnafélék, kolozsvári szalonna vcs cca 300 g, tokaszalonna vcs cca 300
g; sózott, pácolt, füstölt, fõtt szalonnák, erdélyi szalonna cca 300
g, paprikás erdélyi szalonna cca 300 g, füstölt fõtt császárszalonna
cca 1000 g, F.F paprikás császárszalonna cca 1000 g; füstölt termékek, füstölt kenyérszalonna, füstölt hátsó csülök, füstölt hátsó
csülök vcs cc:a .1000 g, füstölt elsõ csülök, füstölt kötözött sonka
vcs cca 1000 g, füstölt lapocka, füstölt kötözött lapocka vcs cca
1000 g, füstölt húsoscsont, füstölt bordaporc, füstölt oldalas, füstölt tarja lédig, füstölt fõtt csemege karaj zsf cca 1000 g, füstölt
fõtt csemegekaraj zsf cca 500 g, füstölt fõtt fejmaszk vcs; füstölt,
fõtt termékek, füstölt fõtt szezámmagos fehérpecsenye lédig, füstölt fõtt comb vcs cca 1000 g, füstölt fött lapocka darabolt vcs,
füstölt, fõtt kötözött lapocka, füstölt fõtt kötözött comb, füstölt,
fõtt tarja csn vcs cca 1000 g; sertés zsír 20 kg-os, sertés zsír 5
kg-os, sertés zsír 1 kg-os, étkezési tepertõ.

(511) 3
A száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg ápolására szolgáló
készítmények, szájhigiéniai készítmények, fogkõ- és fogszuvasodás-gátló szájvizek, fogtisztító készítmények, fogkrémek, szájvizek, szájspray, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkõ kimutatására szolgáló tabletták.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, tisztításra szolgáló nem
elektromos eszközök és anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, fent
említett termékekhez való alkatrészek és tartozékok; fogselyemtartók, fogpiszkáló, fogpiszkálótartók, kefék; a 21. áruosztályba
tartozó tartók és adagolók; mûfogsortisztító kefék, fogköztisztító
kefék.
(111) 197.814
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03713
(220) 2008.12.02.
(732) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd.,
Ramle (IL)
(300) 212113
2008.06.03. IL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok; kanapék; karosszékek (fotelek); masszázsfotelek;
tv-fotelek; asztalok; kávéasztalok; nappaliszoba-asztalok; matracok.
(111) 197.815
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03890
(220) 2008.12.17.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) RANOLANZ PLUS
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.
(111) 197.816
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03714
(220) 2008.12.02.
(732) Cherry Pick Media Interactive Telekommunikációs
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila ügyvéd, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 197.820
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03888
(220) 2008.12.17.
(732) Delkofin Humánegészségügyi Spirituális Központ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Béla ügyvéd, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda,
Zsámbék
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.

197.817
(151) 2009.06.30.
M 08 03580
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

197.821
(151) 2009.06.30.
M 08 03578
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(111) 197.822
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03571
(220) 2008.11.17.
(732) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

197.818
(151) 2009.06.30.
M 08 03700
(220) 2008.12.02.
Würth Szereléstechnika Kft., Budaörs (HU)
Szilágyi Noémi, Érd

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.819
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03881
(220) 2008.12.17.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Danubius Pirítós
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek,
vendéglátóipar, kávéházak.

(111)
(210)
(732)
(740)
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(511) 35 Manökeni modellszolgáltatások, reklám- vagy kereskedelmi célból.
41 Modellügynökség, színészek, hoszteszek, modellek közvetítése.

(546)

(511) 35
(111)
(210)
(732)
(740)

Távol-keleti, indonéz bútorok ill. kiegészítõk értékesítése.

197.824
(151) 2009.06.30.
M 08 03584
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.889
(151) 2009.07.09.
M 08 02783
(220) 2008.09.03.
Revita Reumatológiai Kft., Budapest (HU)
dr. Kun István ügyvéd, Budapest

(546)
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.
44 Orvosi/higiéniai/szépségápolási szolgáltatások.

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.890
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03211
(220) 2008.10.14.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

197.825
(151) 2009.06.30.
M 08 03581
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és
fenntartása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)
(111) 197.891
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03283
(220) 2008.10.17.
(732) ipip Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

197.886
(151) 2009.07.09.
M 08 00438
(220) 2008.02.13.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

Felfedezõk
41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; vallásoktatás.

(111) 197.887
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 01263
(220) 2008.04.11.
(732) „Öltözködés”-2007 Kft., Pécs (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

Sportruházat.

197.888
(151) 2009.07.09.
M 08 01344
(220) 2008.04.16.
Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)
Ézsiás József, Budapest

BLUE ORANGE MODELS

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások, gazdasági elõrejelzések, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, újság-elõfizetések intézése mások számára, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.
36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan],
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

42 Hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, kutatás
és fejlesztés mások részére, kutatómotorok biztosítása az internethez, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, számítógépprogramok adatainak
és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépprogramozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 197.896
(151) 2009.07.09.
(210) M 09 00165
(220) 2008.11.04.
(732) BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)
(546)

197.892
(151) 2009.07.09.
M 08 03354
(220) 2008.10.30.
SUP-Air Kft., Budapest (HU)
dr. Gyöngyösi László ügyvéd, Gödöllõ

(511) 11 Levegõtisztító berendezések, levegõtisztító készülékek, levegõszagtalanító készülékek, légdezodoráló berendezések, légtisztító készülékek és gépek, légkondicionáló berendezések, légszárító készülékek, légszûrõ berendezések, mindezek részei és
felszerelései.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.893
(151) 2009.07.09.
M 08 03417
(220) 2008.11.04.
BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.
197.897
(151) 2009.07.09.
M 09 00195
(220) 2009.01.23.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

Tiéd a világ, ha megérted!

(111)
(210)
(732)
(740)

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.

(541) KARDOGREL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.894
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03435
(220) 2008.11.05.
(732) Filmklik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Wenczel Kristóf, Wenczel Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Filmklik
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.895
(210) M 09 00047
(732) Misák Ferenc, Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(541) KAFIDOGREL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2009.07.09.
(220) 2009.01.09.

197.898
(151) 2009.07.09.
M 09 00196
(220) 2009.01.23.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

197.904
(151) 2009.07.14.
M 09 00429
(220) 2009.02.17.
Gyóni Krisztina, Bag (HU)
dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 12
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 197.923
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03363
(220) 2008.10.30.
(732) Smylist Humánkreatív Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Smyling
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések.
16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Szakmai képzés.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.925
(151) 2009.07.16.
M 08 03356
(220) 2008.10.30.
Flott-George Bt., Törökbálint (HU)
dr. Dukkon Zsolt, Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 42 Kereskedelmi egységek mûködtetése, különösképpen élelmiszer-ipari bolthálózatok mûködtetése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.928
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03545
(220) 2008.11.14.
(732) PNP 2006 Oktatásszervezõ és Tanácsadó Kft.,
Somogyvár (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest
(546)

197.926
(151) 2009.07.16.
M 08 03361
(220) 2008.10.30.
Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, jég, cukorkaáruk, cukrászati készítmények, jeges és fagyasztott italok.

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 29 Tej és tejtermékek.
30 Tejet tartalmazó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaníliás krém).
32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó alkoholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.929
(151) 2009.07.16.
M 08 03745
(220) 2008.12.05.
ICE’N’GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
dr. Sütõ László, Dr. Sütõ László Ügyvédi Iroda, Budapest

197.927
(151) 2009.07.16.
M 08 03543
(220) 2008.11.14.
Mihályi Attila, Székesfehérvár (HU)
dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen szövegek kiadása, újságkiadás, -terjesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elektronikus deszktop kiadói tevékenység, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, riporteri szolgáltatások, edzõtábori szolgáltatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

197.930
(151) 2009.07.16.
M 08 03604
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

197.931
(151) 2009.07.16.
M 08 03606
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)

M758

197.932
(151) 2009.07.16.
M 08 03607
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr
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(546)

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111) 197.933
(151) 2009.07.16.
(210) M 09 00057
(220) 2009.01.12.
(732) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keresedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szolgáltatása számítógépek hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keresedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.935
(151) 2009.07.16.
M 08 03603
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 197.934
(151) 2009.07.16.
(210) M 09 00056
(220) 2009.01.12.
(732) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
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197.936
(151) 2009.07.16.
M 08 03747
(220) 2008.12.05.
Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 25 Ruházati cikkekk, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz
(ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat),
bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék, babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez,
dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik,
dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk),
fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk
(ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk,
harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek,
kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat),
kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejfedõk), matrózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák, munkaköpenyek, mûbõr ruházat, nadrágok, neme elektromosan fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat), papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás blúzok) partedlik
nem papírból, pelenkák textíliából csecsemõknek, pelerinek, pizsamák, pólók, prémsálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú
vászon lábbelik, sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik,
szemellenzõk (sapkán), szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak lábbelikhez, tapallók (nadrághoz), tarka
selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz, harisnyához),
térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk,
vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.937
(151) 2009.07.16.
M 08 03605
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

197.938
(151) 2009.07.16.
M 08 03608
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(111) 197.939
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03621
(220) 2008.11.20.
(732) R-Time Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.940
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03923
(220) 2008.12.20.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kistelek (HU)
(740) Hajdú Ügyvédi Iroda, dr. Hajdú István, Szeged
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.

(111) 197.962
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 00974
(220) 2008.03.19.
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
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Tejkrémmel töltött áruk (tejsnack termékek).

197.963
(151) 2009.07.17.
M 08 03146
(220) 2008.10.07.
GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltség elemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy -javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépek hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosító berendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
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(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach, brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalag-orsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
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35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzet toborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klub szolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-vevõk,
videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése
és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépek, programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikációja; üvegszál optikás hálózatokon történõ kommunikáció;
számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon-, elektronikus és számítógépes üzenõ szolgáltatások; kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós
idõben történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl vagy számítógépek hálózati rendszereirõl, beleértve az
internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési
hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot;
elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis
szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz;
otthonról történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett
átviteleknél; címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában
foglaló árat; hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtábla festés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezése (szórakoztatás); mozifilmek, tv-vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek
kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket,
búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek
rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.

(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javító olyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
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35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépekprogramok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
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(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorló füzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ
(másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
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35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentum reprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek,
tv-vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek-terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ (másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók
mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír;
papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek; földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ- és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.971
(151) 2009.07.17.
M 08 01542
(220) 2008.04.30.
Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)

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

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék; magazinok, revük (idõszaki lapok).
(111) 197.972
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 01867
(220) 2008.06.04.
(732) Darvasi Attila, Békéscsaba (HU);
Puyné Pócs Ágnes, Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30

Palacsinták.

(111) 197.973
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 02033
(220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÜZLET & SIKER „MINÕSÍTETT

VÁLLALKOZÁS”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen hirdetési oldalak készítése,
információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás: segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés: elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.975
(151) 2009.07.20.
M 09 00458
(220) 2009.02.17.
Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs (HU)

Az innovatív város - Innovacity
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 197.976
(151) 2009.07.20.
(210) M 09 00312
(220) 2009.02.04.
(732) Funkció Kft., Darnózseli (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.977
(151) 2009.07.20.
M 09 00311
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 197.982
(151) 2009.07.20.
(210) M 09 00306
(220) 2009.02.04.
(732) Westend Ingatlanhasznosító Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.978
(151) 2009.07.20.
M 09 00310
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.983
(151) 2009.07.20.
(210) M 99 03745
(220) 1999.08.05.
(732) Stila Cosmetics, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Los Angeles, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) STILA
(511) 3
Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogkrémek,
piperecikkek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.979
(151) 2009.07.20.
M 09 00309
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.980
(151) 2009.07.20.
M 09 00308
(220) 2009.02.04.
PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

BERCI
31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
197.981
(151) 2009.07.20.
M 09 00307
(220) 2009.02.04.
PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

MIRCI
31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
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197.984
M 08 03663
László Béla, Budapest (HU)

(151) 2009.07.20.
(220) 2008.11.28.

Kedvenckártya
16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak, nyomtatványok és
nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, poszterek, molinók és zászlók, öntapadó címkék,
pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
197.985
(151) 2009.07.20.
M 09 00298
(220) 2009.02.04.
ALOHA Informatika Kft., Budapest (HU)
dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

ISOLUTION
9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógép-perifériák;
számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
42 Hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; weboldalak alkotása és fenntartása
mások számára; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép-szoftvertanácsadás; számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 197.986
(151) 2009.07.21.
(210) M 09 00321
(220) 2009.02.05.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termékek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz jégkrémek, puddingok, tej
alapú pépek és desszertek, fagylaltok.
(111) 197.992
(210) M 09 00075
(732) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

197.987
(151) 2009.07.21.
M 09 00318
(220) 2009.01.30.
K+K Hotel Kft., Budapest (HU)

HOTEL OPERA
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.

197.988
(151) 2009.07.21.
M 08 03624
(220) 2008.11.21.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

197.989
(151) 2009.07.21.
M 08 03927
(220) 2008.12.22.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

Dufty
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 197.990
(151) 2009.07.21.
(210) M 08 03928
(220) 2008.12.22.
(732) „Öcsi Hús” Húsipari, Termelõ és Kereskedelmi Zrt.,
Mátészalka (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és
ezek ízesített változatai.
30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termékek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, jégkrémek, puddingok, tejalapú pépek és desszertek, fagylaltok.
(111) 197.994
(151) 2009.07.21.
(210) M 08 03103
(220) 2008.10.06.
(732) Budapestinside Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.020
(151) 2009.07.24.
(210) M 04 01649
(220) 2004.04.09.
(732) Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
Üzemeltetõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Hal- és hústermék.

(111) 197.991
(210) M 09 00074
(732) Iwinex Kft., Sükösd (HU)
(541) Öcsi

(511) 29 Túró, túrókészítmények, túrós tej és tejtermékek, túródesszertek és töltött túródesszertek, valamint ezek ízesített változatai.
(111) 197.993
(210) M 09 00076
(732) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(546)

(511) 30 Szendvicskenyér.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

A rovat 105 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.572, 197.276,
197.786–197.825, 197.886–197.898, 197.904, 197.923, 197.925–
197.940, 197.962–197.965, 197.967–197.973, 197.975–197.994,
198.020
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