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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR
Iráni Iszlám Köztársaság
IS
Izland
IT
Olaszország
JE
Jersey
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JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA

Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Săo Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(67)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrával)
(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
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származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai
A publikáció fajtája (a WIPO 16. szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8

1996. január 1-je előtti bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek
B9
T1
T2
T3

T4
T5

T6

T7
T8

T9

Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Korlátozott európai szabadalom
Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történő közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai
(731) bejelentő
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
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lajstromozási eljárásban résztvevő bejelentő
(740) képviselő
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 11 03704
( 220 ) 2011.11.22.
( 731 ) Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)
( 541 ) autóvadász
( 511 ) 35
38

On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése; információs szolgáltatások mobiltelefon útján.

( 210 ) M 11 04146
( 220 ) 2011.12.23.
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Világgazdaság Medicina
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 11 04149
( 220 ) 2011.12.23.
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Világgazdaság Medicina - Egészségügyi Konferencia
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 11 04150
( 220 ) 2011.12.23.
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Medicina melléklet
( 511 ) 16

Újságok.

( 210 ) M 12 00490
( 220 ) 2012.02.16.
( 731 ) Yummi Leves Bár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) LEVESPONT

M1456

( 511 ) 35
43
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Információ és tanácsadás fogyasztóknak.

Helyben vagy frissen készült hideg és meleg ételek szolgáltatása, állófogyasztásra és elvitelre is bár

szolgáltatások; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; éttermek; gyorséttermek.
( 210 ) M 12 00568
( 220 ) 2012.02.22.
( 731 ) Enrawell Kft., Cegléd (HU)
( 740 ) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BusinessRef
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 12 01619
( 220 ) 2012.05.14.
( 731 ) VALENT JÁNOSNÉ, Budapest (HU)
( 591 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru) .
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

15

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02783
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Pécsi Radler
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 03412
( 220 ) 2012.09.20.
( 731 ) Pozsonyi Piknik Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, helyi kulturális nap szervezése [falunap], kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások, fotóriportok készítése,
hangversenyek szervezés és lebonyolítása,jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás], konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások], show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai],sorsjátékok lebonyolítása, sportversenyek
rendezése, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, utcai kulturális rendezvények
szervezése, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.
( 210 ) M 12 04091
( 220 ) 2012.11.06.
( 731 ) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 20
33

Dobozok fából vagy műanyagból.
Tokaj eredet-megjelölés területéről származó borok.

( 210 ) M 12 04129
( 220 ) 2012.11.07.
( 731 ) EURO TECH Corporation Kft., Szeged (HU)
( 591 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
( 210 ) M 12 04339
( 220 ) 2012.11.27.
( 731 ) TAK Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olti Andrea, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Magyaros motívummal ellátott bőr és bőrutánzatok, magyaros motívummal ellátott állatbőrök és irhák,

utazótáskák és bőröndök, esernyők és napernyők, sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok;
magyaros motívummal ellátott bőröndök, kézitáskák;magyaros motívummal ellátott bőrszíjak; magyaros
motívummal ellátott bőrszíjak katonai felszereléshez; magyaros motívummal ellátott erszények, pénztárcák,
magyaros motívummal ellátott hátizsákok; magyaros motívummal ellátott hevedertáskák,gyermekhordozók;
magyaros motívummal ellátott iskolatáskák, magyaros motívummal ellátott kenguru gyermek hordozására
(heveder); magyaros motívummal ellátott kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására, magyaros motívummal
ellátott kézitáskák, magyarosmotívummal ellátott kézitáska vázak; magyaros motívummal ellátott levéltárcák;
magyaros motívummal ellátott oldaltáskák, tarisznyák; magyaros motívummal ellátott utitáskák.
25

Magyaros motívummal ellátott ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; magyaros motívummal ellátott

csecsemőnadrágok [ruházat]; magyaros motívummal ellátott csuklyák, kapucnik (ruházat); magyaros
motívummal ellátott dzsekik; magyaros motívummal ellátottegyenruhák; magyaros motívummal ellátott
elasztikus (sztreccs) nadrágok; magyaros motívummal ellátott felsőkabátok, felöltők; magyaros motívummal
ellátott felsőruházat; magyaros motívummal ellátott ingek; magyaros motívummal ellátott kerékpárosöltözetek;
magyaros motívummal ellátott kesztyűk (ruházat); magyaros motívummal ellátott készruhák; magyaros
motívummal ellátott kosztümök; magyaros motívummal ellátott kötöttáruk; magyaros motívummal ellátott
melegítők, szvetterek; magyaros motívummalellátott mellények; magyaros motívummal ellátott munkaruhák,
munkaköpenyek; magyaros motívummal ellátott nadrágok; magyaros motívummal ellátott női ruhák; magyaros
motívummal ellátott övek (ruházat); magyaros motívummal ellátott pénztartó övek (ruházat);magyaros
motívummal ellátott pólók; magyaros motívummal ellátott pulóverek; magyaros motívummal ellátott ruházat,
ruhaneműk; magyaros motívummal ellátott sporttrikók; magyaros motívummal ellátott szoknyák; magyaros
motívummal ellátott térdnadrágok;magyaros motívummal ellátott szőrmebéléses kabátok; magyaros motívummal
ellátott tornaruházat; magyaros motívummal ellátott vízhatlan ruházat.
26

Magyaros motívummal ellátott csipkék és hímzések, szalagok és zsínórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok; magyaros motivummal ellátott csatok (ruhakellékek); magyaros
motivummal ellátott csúszózárak táskákhoz; magyarosmotívummal ellátott húzózárak, zippzárak, villámzárak;
magyaros motivummal ellátott övcsatok, övkapcsok.
( 210 ) M 12 04441
( 220 ) 2012.12.05.
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej.

( 210 ) M 12 04446
( 220 ) 2012.12.05.
( 731 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Neszmély (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Neszmély eredetmegjelölés területéről származó borok; szeszes italok, likőrök.

( 210 ) M 12 04487
( 220 ) 2012.12.11.
( 731 ) Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ENTERPRISE
( 511 ) 39

Járművek bérbeadása és kölcsönzése és járművek bérbeadásával és lizingelésével kapcsolatos rezervációs

szolgáltatások.
( 210 ) M 12 04544
( 220 ) 2012.12.18.
( 731 ) Innovative Concept Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 04617
( 220 ) 2012.12.21.
( 731 ) WEKLYUK Design Kft., Vasad (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Hátizsákok és bőröndök, hátitáska, utazótáska, válltáska, divattáska, neszesszer, kézitáskák, pénztárca, tárca,

női táska, kozmetikai táska, retikül, bőrtáska, műbőrtáska.
25

Női és férfi felsőruházat, póló, T -shirt, ujjatlan póló, "V" nyakú póló, magasított nyakú póló, gallérospóló,

piké póló, tenisz póló, pulóver; ujjatlan pulóver, kapucnis pulóver, kötött pulóver, horgolt pulóver, ing, zakó,
tunika, blézer, trikó, farmer,leggings, vászonnadrág, bermuda, rövid nadrág, kertésznadrág, öltöny,
bársonynadrág, bőrnadrág, pantalló, kordnadrág, női és férfi fehérnemű, melltartó, alsónadrág, bugyi, kombiné,
sál, kabát, kesztyű, ujjatlan kesztyű, zokni, lábtyű, harisnya,harisnyanadrág, térdzokni, titok zokni, szövetkabát,
bőrruházat, bőrkabát, poncsó, kardigán, sál, kötény, cipő, bőrcipő, tornacipő, magas szárú cipő, bakancs,
vászoncipő, lakkcipő, makkos cipő, szandál, papucs, saru, mamusz, sport cipő, fejkendő,baseball sapka, fullcap
sapka, trueker (kamionos) sapka, kalap, füles sapka, fülvédő, mellény, öv, estélyi, menyasszonyi ruha,
menyecskeruha, koktélruha, hálóing, pizsama, boleró, úszónadrág, úszósapka, úszódressz, overall, dressz, garbó,
kismamaruha,mackónadrág, melegítő, sportruházat, termo pulóver, termo nadrág, termo kabát, kutyaruha.
33

Szeszes italok, vodka, pálinka, bor, likőr, whisky, pezsgő, abszint, égetett szesz, brandy, rum.

( 210 ) M 12 04632
( 220 ) 2012.12.21.
( 731 ) KOPINT-DATORG Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Okos telefonra letölthető mobilalkalmazás.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 12 04646
( 220 ) 2012.12.27.
( 731 ) Molnár Árpád, Révfülöp (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Magyarország területéről származó szódavizek.

( 210 ) M 13 00023
( 220 ) 2013.01.03.
( 731 ) Szórád Éva, Tatabánya (HU)
( 541 ) Országos Informatikai Programiroda
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M1462
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Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00032
( 220 ) 2013.01.07.
( 731 ) The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Csajok és Pasik
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának lehetővé tétele on-line naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; webtárhely biztosítás
digitális tartalmak, azaz on-line naplókés blogok számára; számítógép tárhely szerkesztés.
( 210 ) M 13 00041
( 220 ) 2013.02.04.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Medipek
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru.
( 210 ) M 13 00100
( 220 ) 2013.01.16.
( 731 ) Maharishi Foundation Limited, St. Helier, Jersey (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; művészkellékek; ecsetek; oktatási és képzési
kellékek (készülékek kivételével); könyvek;könyvtámaszok; könyvecskék; naptárak; üdvözlőlapok; cserélhető
betétlapos irattartók; folyóiratok; hírlevelek;íróeszközök; fényképek; poszterek; matricák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások;

meditáció oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédő-és fitneszklub szolgáltatások;
menedzselésre vonatkozó felnőttképzésiszolgáltatások; gazdasági és menedzselési ügyekkel kapcsolatos coaching
[tréning]; kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok vezetése; időmenedzseléssel kapcsolatos oktató
szemináriumok vezetése; menedzseléssel kapcsolatos oktatási-szolgáltatások;menedzsment képzési
szolgáltatások; menedzsment szemináriumokon terjesztett tananyagok készítése; videofelvételek készítése
vállalati menedzsment képzésekhez; üzleti menedzsment tanfolyamok biztosítása; általános menedzsment
tanfolyami képzésekbiztosítása; üzletvezetési kézikönyvek publikálása; egyéni tudatosság fejlesztő
alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen ösztönző és
oktató szónokok biztosítása az ön- és személyiségfejlesztésterületén; személyiségfejlesztő tanfolyamok;
személyiségfejlesztő képzések; segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás vállalati ügyfeleknek,
hogy elősegítsék, hogy alkalmazottaik beépítsék mindennapjaikba a fizikai erőnlétüket javítótestgyakorlást;
segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás egyének részére, hogy beépítsék mindennapjaikba a fizikai
erőnlétüket javító testgyakorlást; személyiségfejlesztő tanfolyamok, aerob és anaerob gyakorlatokat erősítő
ésrugalmasságot fokozó gyakorlatokkal ötvöző egyéni fitness edzői szolgáltatások; fogyással és testedző
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programokkal kapcsolatos egyéni képzések; egyéni időmenedzseléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;

személyiségfejlesztő tanfolyamok biztosítása;meditációs technikák oktatása.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; masszázs

szolgáltatások; masszázsra vonatkozó tájékoztató szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; étrendés táplálkozási tanácsadás;egészségügyi klinikai szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; energiagyógyítási
szolgáltatások, nevezetesen stresszkezelésre és stressz csökkentésre vonatkozó tanácsadás egyének részére
életminőségük javításáért; fizioterápiás állapotfelmérés,mozgászavarok azonosítása és kezelése az optimális testi
működés helyreállítása és fenntartása érdekében a betegségek, rendellenességek, az egészségi állapot vagy
sérülések eredményeképpen kialakuló károsodások, korlátozott működések és a rokkantságkialakulásának, a
tünetek megjelenésének és előrehaladásának megelőzése érdekében, stresszkezelési szolgáltatások; telefonos és
személyes egyéni életstílus és állapotfelmérés (testi és lelki egészségügyi szolgáltatások}; egyéni viselkedéssel
kapcsolatosszolgáltatások; egészségügyi és wellness tanácsadás az egyéni boldogság eléréséhez; izomerősítéssel
kapcsolatos egyéni terápiás szolgáltatások; a keringés javítását szolgáló egyéni terápiás szolgáltatások;
személyiségfelmérési szolgáltatások; azegészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások;
nevezetesen személyre szabott felmérések/értékelések, egyéni szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek
készítése és tanácsadás; wellness szolgáltatások biztosítása, nevezetesenegyéni állapotfelmérések, egyéni
szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek készítése és tanácsadás.
( 210 ) M 13 00120
( 220 ) 2013.01.17.
( 731 ) Szabolcsi Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15

Tárogató.

( 210 ) M 13 00121
( 220 ) 2013.01.17.
( 731 ) EUREST Étteremüzemeltető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hingl Viktória, Dr. Hingl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); közétkeztetés; diabetikus étkeztetés; egészséges étkeztetés.

( 210 ) M 13 00155
( 220 ) 2013.01.22.
( 731 ) NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Aranylabda
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 13 00187
( 220 ) 2013.01.24.
( 731 ) Central Soya Feed Kft., Vajta (HU)
( 740 ) dr. Krencz Balázs, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 31

Magyarországról származó istállótakarmány állatoknak; Magyarországról származó takarmány;

Magyarországról származó termékek állatok hízlalására.
( 210 ) M 13 00196
( 220 ) 2013.01.24.
( 731 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
( 541 ) CUKERIT
( 511 ) 30

Cukorkaáruk; cukrászsütemények; édesítőszerek, természetes alapú asztali édesítőszerek; fagylalt, jégkrém;

gyümölcsös sütemények/torták; jégkrémpor; kakaó alapú italok; kakaós tejital; kakaós termékek; kekszek; magas
protein tartalmú gabonaszeletek;mandulás cukrászkészítmények; rágógumi; sütemények; süteménypor; töltött
cukorkák, fondan.
( 210 ) M 13 00270
( 220 ) 2013.02.01.
( 731 ) Jantek Tamás, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Sinyei Dávid, Sinyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00276
( 220 ) 2013.02.01.
( 731 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest
( 541 ) A címlaplány
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás}; elektronikus levelezés; e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel;
számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós
műsorszórás, telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása
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számítógépek segitségével, üzenetek küldése.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotómühelyek szervezése és

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok
szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fotóriportok készítése; helyfoglalás show müsorra; játékfelszerelésekbérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai;
játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
éslebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió-és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása;szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerákkölcsönzése; zene
összeállítása.
( 210 ) M 13 00308
( 220 ) 2013.02.07.
( 731 ) Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)
( 541 ) Élményfalu - Horgász múzeum, halász múzeum és Öko Port
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 13 00349
( 220 ) 2013.02.12.
( 731 ) BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARTANCIEL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 210 ) M 13 00354
( 220 ) 2013.02.12.
( 731 ) Belcat Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Heim László, HEIM Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Dobozok kartonból vagy papírból, díszcsomagolás.

26

Művirágok.

31

Szárított növények díszítésre.

( 210 ) M 13 00376
( 220 ) 2013.02.13.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Friss, hűtött hús (ideértve sertés, marha, baromfi, egyéb szárnyas, vad, marinádozott, panírozott, sózott,

tartósított), húskészítmények, hentes áruk, húskivonat, húskocsonya, húskészítmények, feldolgozott hús (hűtött,
mélyhűtött).
30

Húspástétom.

( 210 ) M 13 00390
( 220 ) 2013.02.14.
( 731 ) Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, Pécs (HU)
( 740 ) Pfeffer József, Pécs
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru) nemez és gyapjú termékek.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk;

fazekastermékek, kiégethető gyurma, sógyurma tárgyak.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru); húskészítmények; füstölt hentes áru.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek;gyógynövények; méhészetből származó termékek.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
( 210 ) M 13 00407
( 220 ) 2013.02.15.
( 731 ) Sun System Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CSOKISZOLÁRIUM
( 511 ) 44

Szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00411
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) dr. Németh Gabriella, Budapest (HU)
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( 541 ) Jogi Navigátor
( 511 ) 35

Információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; marketing; piaci tanulmányok; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
közvéleménykutatás; konzultáció személyzetikérdésekben.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; közvetítés

[személyek közötti vitákban]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szerzői jogok kezelése;
választottbírósági szolgáltatások; jogikutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 13 00412
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) Rodet Rodolphe Romain-Gabriel, Budapest (HU)
Fedou Jean-Claude Alain, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tamási Zoltán, Bánfi és Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, valamint kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok,

amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények,
bonbonok, briós, cukorkaáruk, cukormázsüteményekhez, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok,
csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej (ital), desszert mousse-ok (cukrászáru), édesgyökér (cukrászáru),
édesgyökér nyalókák (cukrászáru), fagyasztott joghurt, fagylalt jégkrém,gyömbér (fűszer), gyümölcs coulis-k
(mártások), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), gyümölcsös sütemények/torták, halva (édességféle), jeges tea,
jég (ehető-), jég, természetes vagy mesterséges, jégfrissítő italokhoz, ételekhez, jégkrémpor, kakaó,kakaó alapú
italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kandiscukor, kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé tejjel,
kávéaromák, kekszek, mandulás cukrászsütemények, mandulás cukrászsütemény, marcipán, mentabonbonok,
mentacukorkák, méz,mézeskalács, palacsinták,pralinék, pudingok, tea, tea alapú italok, tejsodó (vaníliás
krém),töltött cukorkák, fondan vanília (ízesítőszer).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00515
( 220 ) 2013.02.27.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) I FOOD STORE
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00521
( 220 ) 2013.02.27.
( 731 ) FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fonte Libra
( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és
fajanszáruk.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek.

( 210 ) M 13 00546
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) Acco-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Acco-Pannonia Hotels Zrt. dr. Bárdics Anna jogtanácsos, Budapest
( 541 ) Budapest Kongresszusi Központ
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00547
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Accor-Pannonia Hotels Zrt. dr. Bárdics Anna jogtanácsos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00560
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) ASZÚ Étterem Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Kalauzolás ismeretlen helyen; gépkocsival történő szállítás; látogatások tervezése turistáknak; áruszállítás;

helyfoglalás utazáshoz; futárszolgálat; autóbérlés.
43

Éttermek; rendezvényekhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; bár szolgáltatások; kávéházak;

helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborokszolgáltatásai; étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;
motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók.
( 210 ) M 13 00583
( 220 ) 2013.03.05.
( 731 ) Michele 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mihály Katalin, Dr. Mihály Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GULLIG
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, táskák, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök.

( 210 ) M 13 00602
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) Martinyak Kft., Töltéstava (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33
35

Alkoholos kivonatok, égetett szeszesitalok, pálinkák, brandyk, vodka.
Alkoholos kivonatok, égetett szeszesitalok, pálinkák, brandyk, vodka kereskedelme.

( 210 ) M 13 00604
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) Megyeri Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

Mosógépek (mosodai), mosógépek (érmebedobós), szárítógépek (háztartási), vasalógépek, facsarógépek

(mosodai).
11

Elektromos mosodai szárítókészülékek.

37

Mosodák, ruhaneműk tisztítása, ruhagőzölés, vasalás, vegytisztítás.

( 210 ) M 13 00611
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Société des Orpduits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAPIRUSZ
( 511 ) 16
29

Sütőpapír és papírtasakok.
Zöldségek és burgonya (tartósított, fagyasztott, szárított vagy főtt); gyümölcsök (tartósított, fagyasztott,
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szárított vagy főtt); gombák (tartósított, szárított vagy főtt); hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen

termékek kivonatformájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított
formában; lekvárok, dzsemek; tojások; szája alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények
emberi fogyasztásra készülő ételekhez; kolbászok;hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves
koncentrátumok, készítmények levesek, húsleves, erőlevesek készítéséhez, leveskockák, tabletták és granulátum
formájában is.
30

Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, élesztő, péksütemények; kekszek, cukrászsütemények,

aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; rizs, tésztafélék, metélt tészta;rizs, liszt vagy gabona alapú
élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta;
süteménypor; öntetek, készítmények mártások előállításához; szójaszósz; ketchup [szász]; aromatizáló vagy
fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek,majonéz; mustár; ecet.
( 210 ) M 13 00656
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Pizza Paradicsom Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pizza Paradicsom
( 511 ) 30

Liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és cukrászsütemények, fagylaltfélék; ízesítők, szószok,

fűszerfélék és ételízesítők; zsemle, kétszersültek, kenyérfélék, aprósütemények, rizs; tészták; pizza; pizzaszószok;
pizzaalapok; pizzatészta; főtt-sült tészták és kész tészta-előételek.
39

Ételek házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatások; áruk csomagolása, áruszállítás.

43

Vendéglátóipari szolgáltatások: éttermek, falatozók, kávézók, büfék és gyorséttermek; ételek elvitelre

történő kiadásával kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00682
( 220 ) 2013.03.13.
( 731 ) Somló Hangja Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft., Devecser (HU)
( 740 ) dr. Várhelyi Attila, Dr. Várhelyi Ügyvédi Iroda, Ajka
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00684
( 220 ) 2013.03.13.
( 731 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00692
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Papócsi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gél állagú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gél állagú egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gél állagú gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és
anyagok; gél állagú bébiételek; gél állagúétrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
35

Gél állagú termékekkel kapcsolatos reklámozás; gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gél állagú termékekkel kapcsolatos irodai
munkák.
41

Gél állagú termékekkel kapcsolatos nevelés; gél állagú termékekkel kapcsolatos szakmai képzés.

( 210 ) M 13 00693
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Papócsi Katalin, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gál állagú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gél állagú egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gél állagú gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és
anyagok; gél állagú bébiételek; gél állagúétrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
35

Gél állagú termékekkel kapcsolatos reklámozás; gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gél állagú termékekkel kapcsolatos irodai
munkák.
41

Gél állagú termékekkel kapcsolatos nevelés; gél állagú termékekkel kapcsolatos szakmai képzés.

( 210 ) M 13 00695
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) Szicsek János, Tiszaföldvár (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Magyarországról származó pálinkák.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák(az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 13 00702
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) Domokos Annamária, Gárdony (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrészsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szepelő valamennyi áru), kókusz és
egyéb nem gabona alapú cukrászsütemények, torták, krémek gyümölcs és/vagy kakó és/vagy kávé tartalommal.
( 210 ) M 13 00723
( 220 ) 2013.03.18.
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( 731 ) Fü-Zo Fruite Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 00728
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) comment:com
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00743
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Scitec International S.a`r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SCITEC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek
(fungicidek), gyomirtószerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; kivéve
kártékony állatok irtására szolgálókészítmények, rovarirtószerek (inszekticidek), növényi hiánybetegségek
kezelésére szolgáló készítmények, gombaölőszerek (fungicidek), fonálféregirtószerek (nematicidek),
gyomirtószerek (herbicidek).
25

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

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; különösen tejsavó és egyéb tejtermékek;
szójalecitin; lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú termékek.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
valamint fehérje- és/vagy karnitintartalmúitalok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav
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tartalmú termékek, tej és tejtermékek, különösen tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint

ruházati cikkek forgalmazása és reklámozása.
( 210 ) M 13 00748
( 220 ) 2013.03.20.
( 731 ) ColonArt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek és lovas színház.

( 210 ) M 13 00750
( 220 ) 2013.03.20.
( 731 ) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Pálinka termékekhez papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
művészek részére; ecsetek; csomagolásra szolgálóműanyagok.
21

Pálinka termékekhez eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán és

fajanszáruk.
33

Pálinkák.

( 210 ) M 13 00762
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) Nagy Adrien, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) RIENNE CREATIONS
( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 13 00767
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HAJDÚ-"Régi idők sajtja"
( 511 ) 29

Sajt termékek.

( 210 ) M 13 00768
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) Zippenfenig Gábor, Bokod (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 546 )

( 511 ) 41

Cirkuszok, élő előadások bemutatása, tervezése és szervezése, előadóművészek szolgáltatásai, fényképészet,

fotoriportok készítése, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások tervezése, szervezése és lebonyolítása, show-műsorok,
azok tervezése, szervezése éslebonyolítása, sport felszerelések kölcsönzése, sport versenyek, azok rendezése,
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós
szórakoztatás, vidámparkok, videofilmezés, videofilmgyártás,DVD és egyéb képhordozó felvételek készítése,
klubszolgáltatások, utánpótlás-nevelés, oktatás, szakmai képzés, edzés és felkészítések tartása és szervezése,
oktatás, műsorok és egyéb rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása, jegyirodaiszolgáltatás,
sportjátékok tervezése, rendezése, szervezése és lebonyolítása, testnevelés, tornatanítás, varieték.
43

Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00783
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Plantaco Logisztikai és Szolgáltató Kft., Hidas (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák, algák [trágyák]; erdészeti vegyi termékek,

kivéve a gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; gabonaüszög elleni vegyi termékek; halliszt műtrágyák;
hordozóanyagok talajmentestermesztéshez-[mezőgazdaság]; humusz; humuszos fejtrágya; kálium-nitrát;
kertészeti vegyi termékek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; kertiföld; komposzt;
mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, arovarölő és parazitaölő szereket;
nitrogénműtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelemkészítmények növények részére;
M1476

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
nyújtott agyag hidroponikus növénytermesztéshez [szubsztrátum]; peronoszpóra megelőzésére szolgáló vegyi

termékek;salakok [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; termőföld; tőzeg [trágya];
tőzegkockák kertészet számára; folyékony talajkondícionáló vegyi termékek, folyékony trágyák, folyékony
műtrágyák, folyékony lombtrágyák.
5

Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek;

gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gyomirtó szerek, herbicidek; peronoszpóra/lisztharmat
kezelésére szolgáló vegyi termékek;talajfertőtlenítő készítmények.
( 210 ) M 13 00791
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) WILOSZER Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Loósz Tamás, dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) WILOSZER szivattyújavítás és forgalmazás
( 511 ) 7
37

Szivattyúk; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek].
Szivattyújavítás.

( 210 ) M 13 00792
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) WILOSZER Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Loósz Tamás, dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 7
37

Szivattyúk; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek].
Szivattyújavítás.

( 210 ) M 13 00801
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) AT&T Intellectual Property, L.P., Reno, Nevada (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Helyi hálózat (LAN) kábelező berendezés és tartozékai, nevezetesen LAN kábelek, vezetékek, dobozok,

panelek és kivezetők; kábelkezelési és adatközpont kábelezési megoldások, beleértve a LAN kábeleket,
vezetékeket, dobozokat, paneleket és kivezetőket.
( 210 ) M 13 00802
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) AT&T Intellectual Property II, L.P., Reno, Nevada (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AT&T
( 511 ) 9

Helyi hálózat (LAN) kábelező berendezés és tartozékai, nevezetesen LAN kábelek, vezetékek, dobozok,

panelek és kivezetők; kábelkezelési és adatközpont kábelezési megoldások, beleértve a LAN kábeleket,
vezetékeket, dobozokat, paneleket és kivezetőket.
( 210 ) M 13 00806
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Mm vision group Kft., Érd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek és tartozékai.

( 210 ) M 13 00832
( 220 ) 2013.03.28.
( 731 ) Cental Kiadó- Reklám és Propaganda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Kincses Kalendárium
( 511 ) 16

Folyóiratok.

( 210 ) M 13 00858
( 220 ) 2013.04.03.
( 731 ) IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÍZES ÉLET
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00907
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) Hőplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
2

Cementalapú ragasztók.
Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó festékek, szerves festékek, szervetlen festékek,

szilikon falfestékek, szilikát falfestékek, műgyanta diszperziók, akrildiszperziók, falfestékek, falimpregnálók,
lazúrok, jelzőfestékek, pigmentek.
7
17

Hőszigetelő rendszerek.
Építőipari hőszigetelő alapanyagok; hő-, hang- és vízszigetelő anyagok; akusztikai anyagok; nedvesség

elleni szigetelőanyagok épületekhez, kőgyapot [szigetelőanyag], tömítőkittek; szigetelőmasszák; vízzáró
anyagok; üvegszálból készült szövetek;üveggyapot szigetelési célra; szigetelőfestékek és lakkok; padló és
pincefal szigetelőlemezek; szigetelőanyagok; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; paratechnikai anyagok;
tetőszigetelő, szigetelőnemez; mélyépítési szigetelő és hídszigetelőanyagok; fedéllemezek; gépcsomagoló
szigetelőlemezek; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; habosított polisztirolból készült termékek;
polisztirol hőszigetelések.
19

Építési, építőanyag-ipari szakanyagok nevezetesen homlokzati-, lábazati lélegző és hőszigetelő vakolatok,

színezővakolat; természetes- vagy műkövek; cement, mész, malter, gipsz és kavics; csövek kőagyagból vagy
betonból; habarcsok építési célokra;bitumen- és kátrányalapú építési anyagok; egyéb építési keverékanyagok;
burkolólapok, padlóburkoló mozaiklapok, parketták; fugázók, aljzatkiegyenlítők; bevonatok [építőanyagok];
tűzálló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok, aszfalt, szurok és bitumen;tetőfedő anyagok, zsindelyek,
valamint építési alap-, adalék- és segédanyagok; habarcs építési célokra; építési szilikátipari termékek, szállítható
házak; kő emlékművek; szigetelő üveg [építési]; szigetelőpapír; tűzálló építőanyagok, nem fémből;
tetőfedőanyagok, gipszvakolat; nem fémből; válaszfalak, nem fémből; kandallók.
( 210 ) M 13 00930
( 220 ) 2013.04.05.
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( 731 ) "Pillantás" Fotó- és Képzőművészeti Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PILLEWINK
( 511 ) 25

Cipők, szabadidő ruházat, sapkák.

( 210 ) M 13 00937
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) Rotte Kft., Tata (HU)
( 740 ) dr. Rudolf Beáta, Tata
( 541 ) Rottex
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 00962
( 220 ) 2013.04.11.
( 731 ) "THERMO" Építőipari Tervező, Szervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Éva, Budapest
( 541 ) BASEES
( 511 ) 37

Építés; építési tárgyú információk.

( 210 ) M 13 00964
( 220 ) 2013.04.11.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Húsáru; virsli; felvágottak.

( 210 ) M 13 00967
( 220 ) 2013.04.12.
( 731 ) Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúnánás (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; bab, tartósított;
csemegeuborka; dió, feldolgozott;disznóhús; dzsemek; gyümölcskonzervek; gyümölcsszeletkék, apró;
hentesáruk; hús; joghurt; kefir; kolbász; lekvár; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyú
káposzta; savanyúságok; sonka; szalonna; szárított zöldségek; tej; tejtermékek;tojások; vaj; vajkrém; véreshurka
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[hentesáru]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek; paradicsomlevek
[italok]; szőlőmust; szörpök italokhoz; zöldséglevek[italok].
( 210 ) M 13 00968
( 220 ) 2013.04.12.
( 731 ) Victory East Limited Association, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, női-férfi ruhák, pulóverek, nadrág, szoknya.

( 210 ) M 13 00973
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Corvent Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00975
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Rong Min, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 00980
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( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Survive Enviro Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 00983
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXACT
( 511 ) 34

Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

( 210 ) M 13 00988
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) Lemniszkáta Meseház Betéti Társaság, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Horváth Ferenc, Keszthely
( 546 )

( 511 ) 41

Gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolai szolgáltatások (képzés), könyvkiadás, nyelvi tolmács

szolgáltatások, oktatás, szakmai újraképzés.
42

Tudományos kutatás.

( 210 ) M 13 00992
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, húskészítmények; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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Lisztek és más gabonakészítmények; műzlik, édesítőszerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

pudingok; fűszerek; szójaliszt, szójabab-pástétom, szójaszósz; tésztafélék; csokoládék, töltött cukorkák.
( 210 ) M 13 01026
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) CONTO-INVEST Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CONTO-INVEST
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01046
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Blue Seven Group Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Woo-Dee
( 511 ) 2

Fabevonók, fakonzerváló olajok, fakonzerváló termékek, fapác, fakezelő szerek.

( 210 ) M 13 01100
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Bojti József, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Kiskőrös
( 546 )
( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01125
( 220 ) 2013.04.26.
( 731 ) Deutsche-Telekom AG, Bonn (DE)
( 300 ) 302103019290.7 2013.02.26. DE
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) mVoIP Factory
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók; számológépek, adatfeldolgozó berendezések ésszámítógépek; CD-k, DVD-k
és mindenfajta egyéb (a 9. áruosztályba tartozó) digitális adathordozó; számítógép szoftverek; elektronikusan
tárolt adatok (letölthetők), elektronikus kiadványok (letölthetők).
16

Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; üzleti adatok és információk

összegyűjtése, rendszerezése, összeállítása és elemzése számítógépes adatbázisokban; a 9. és 16. áruosztályokba
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tartozó termékek kiskereskedelme (többek közöttinterneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül).

36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; szerelési szolgáltatások; számítógépek és telekommunikációs berendezések javítása és

karbantartása.
38

Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlésre vonatkozó

tájékoztatás.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver, szoftver és adatbázisok tervezése és fejlesztése; számítógép
szoftver karbantartás; technikaitanácsadás az ebbe az osztályba tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban;
elektronikus adattárolással kapcsolatos számítógép szolgáltatások; adatfeldolgozó berendezés kölcsönzése;
weboldal tervezés mások számára.
45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

( 210 ) M 13 01126
( 220 ) 2013.04.26.
( 731 ) Ligman Lighting Company Limited, Klongjun, Bangkapi, Bangkok (TH)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Világítótestek, világítási szerelvények, világítási tartozékok, világító berendezések, víz alatti világító

berendezések, földbe süllyesztett világítótestek, beépített fali világítótestek, felületre szerelhető világítótestek,
mennyezeti világítótestek,oszloplámpák, kerti világítótestek, kültéri állólámpák, világító oszlopok, lámpafejek,
felszerelhető függő világítótestek, utcai és külső megvilágításra szolgáló világítótestek, teniszpálya
megvilágítására szolgáló világítótestek, szimmetrikus reflektorvilágítótestek, biszimmetrikus reflektor
világítótestek, lámpaoszlopok, kültéri világítótestek.
( 210 ) M 13 01184
( 220 ) 2013.05.03.
( 731 ) Wotania s.r.o., Mratin (CZ)
( 541 ) Bedegel
( 511 ) 5

Fogzást előkészítő készítmények.

( 210 ) M 13 01187
( 220 ) 2013.05.03.
( 731 ) "GOING" Bt., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok; fogápoló készítmények; fogfehérítő gélek; fogfehérítő zselék; fogmosó készítmények;

fogpaszta.
35

Kereskedelmi ügyletek; reklámanyagok terjesztése; áruminták terjesztése; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások fogápoló készítményekkel; kozmetikai cikkekkel kapcsolatban.
44

Kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadás; fogfehérítő szolgáltatások; fogászati szolgáltatások.

( 210 ) M 13 01225
( 220 ) 2013.05.07.
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( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

( 740 ) dr. Juhász Péter,Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) EPANORM
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01226
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter,Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) LOLI-C
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01231
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Lubiczki Péter, Báta (HU)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZIGA-TECH
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01275
( 220 ) 2013.05.13.
( 731 ) Kovács László, Kecel (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztítószerek, ammóniák (tisztítószer), kálium-hipoklorit oldat, fehérítő sók, fehérítő szóda, kristályszóda

tisztításra, kékítő mosáshoz, kékítőszerek, színélénkítő termékek háztartási használatra (fehérítés), mosodai
áztatószerek, mosodaifehérítőszer, mosodai fényezőszer, vegytisztító készítmények, mosószerek, fehérítőszerek,
mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra, nátronlúg, kazánkő eltávolító szerek háztartási
használatra, parkettviasz, parkettviasz eltávolító szerek(mosószerek), polírozó készítmények, polírozó viasz,
rozsdaeltávolító termékek, terpentin (zsírtalanító szer), zsírtalanító szerek nem gyártás során való használatra,
üvegtisztító folyadékok, lefolyócső-tisztító készítmények, folttisztító szerek,festékeltávolító termékek,
lakklemosó termékek, színezékeltávolító szerek, színezékeltávolító termékek, fényesítő szerek, fényesítő szerek
bútorokhoz és padlókhoz, keményítő fényesítésre, keményítő (appretúra), terpének (eszenciaolajok),
aromák(eszenciaolajok), illataromák ( eszenciaolajok), eszenciaolajok, illatos(ított) fa, illatos(ított) víz,
levendulaolaj, levendulavíz, rózsaolaj, olajok kozmetikai használatra, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai
használatra, hidrogén-peroxidkozmetikai használatra, lemosászerek kozmetikai használatra, zselatin kozmetikai
használatra, fürdősók nem gyógyászati használatra, dezodorok személyes használatra, samponok, hajspray,
hajszeszek, aromák süteményekhez (illóolajak).
( 210 ) M 13 01279
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01281
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JUVENTUS 103,9
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Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01541
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy
tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi
vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online
reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,
marketingtevékenység.
41

Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,
gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ
szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,
kivitelezése.
42

Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai
tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a
diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai
szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.
44

Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,

gyógyszerválaszkészség meghatározása generikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek
felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.
( 210 ) M 13 01542
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy
tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi
vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online
reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,
marketingtevékenység.
41

Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,
gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ
szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,
kivitelezése.
42

Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai
tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a
diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai
szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.
44

Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,

gyógyszerválaszkészség meghatározása generikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek
felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.
( 210 ) M 13 01620
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) DERISK
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01622
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGICOMPLEX
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01623
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIROS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 101 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 206.625
( 151 ) 2012.06.21.
( 210 ) M 10 03568
( 220 ) 2010.11.29.
( 732 ) SYNGENTA LIMITED, Guildford, Surrey (GB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) DESSIX
( 511 ) 5 Féregirtó készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.
( 111 ) 209.832
( 151 ) 2013.05.29.
( 210 ) M 11 00351
( 220 ) 2011.02.08.
( 732 ) Expressz Magyarország Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXPRESSZ
( 511 ) 16 Folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek, magazinok, revük (időszaki lapok); újságok.
35 Reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokban való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámanyagnaprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
terjesztése; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése.
38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.
( 111 ) 210.009
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04373
( 220 ) 2012.11.28.
( 732 ) Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Whiskey.
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( 111 ) 210.010
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04370
( 220 ) 2012.11.28.
( 732 ) Bács-Vet Kft., Izsák (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők állatok számára.
( 111 ) 210.011
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04369
( 220 ) 2012.11.28.
( 732 ) Lightware Vetítéstechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyar Dávid, Budapest
( 541 ) LIGHTWARE Visual Engineering
( 511 ) 9 Elektronikus jeladók; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők; hangátviteli készülékek;
hangfelvevő készülékek; interfészek (informatika); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; letölthető képfájlok;
modemek; monitorok[számítógéphardver]; nagyfrekvenciás készülékek; nyomtatott áramköri lapok; operációs
rendszerek számítógépekhez, rögzített; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; számítógépek;
számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; szünetmentesáramforrások; távmegszakítók, távkapcsolók;
vetítőgépek; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők; videotelefonok; zavarszűrő
készülékek [villamosság]; kép- és hangátviteli készülék; kép- és hangjel kapcsoló készülék [elektronika].
( 111 ) 210.012
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04166
( 220 ) 2012.11.12.
( 732 ) Lukács Szabolcs, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 43 Bár szolgáltatások.
( 111 ) 210.013
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04157
( 220 ) 2012.11.10.
( 732 ) STEVIA Product Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CUKVIA
( 511 ) 1 Édesítőszerek (mesterséges).
30 Édesítőszerek (természetes).
( 111 ) 210.014
( 151 ) 2013.06.17.
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( 210 ) M 12 03967
( 220 ) 2012.10.19.
( 732 ) Liptai László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28 Asztalitenisz, asztaliteniszhez asztalok, asztaliteniszhez ütők.
35 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkekkel való kereskedelem.
( 111 ) 210.015
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03966
( 220 ) 2012.10.19.
( 732 ) Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Villány eredetmegjelölés területéről származó borok.
35 Borok forgalmazása.
39 Borok palackozása.
( 111 ) 210.016
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03766
( 220 ) 2012.10.04.
( 732 ) Denttinger Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) fogasblog
( 511 ) 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 210.017
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03761
( 220 ) 2012.10.04.
( 732 ) Nandrássy Erdélyi Mária Nóra, Budapest (HU)
Nandrássy Mihály Dávid, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.018
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03371
( 220 ) 2012.09.18.
( 732 ) Forstner Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 541 ) PIXELFIX
( 511 ) 9 Kábelek, elektromos.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, on-line webshop.
37 Javítás, szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 210.019
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02959
( 220 ) 2012.08.15.
( 732 ) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
( 300 ) 302012015699.1/ 2012.02.16. DE
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MyWallet
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek;
mágneses adathordozók, számológépek; adatfeldolgozó hardware,számítógépek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális
rögzítésű média; számítógépes szoftverek; (letölthető) elektronikusan rögzített adatok; (letölthető) elektronikus
kiadványok.
35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázisban tárolt üzleti adatok gyűjtése,
rendszerezése, összeállítása és gazdasági elemzése; kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb
telekommunikációs hálózat útján is) a 9. és16. osztályba tartozó árukra vonatkozóan.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés; sajtóügynöki szolgáltatások; távközlési berendezések bérbeadása; távközléssel kapcsolatos
információ.
42 Tudományos és technológiai szolgáltatások és ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemzés és
kutatási szolgáltatások; komputer-hardver, szoftver és adatbázis tervezés és fejlesztés; szoftverkarbantartatás;
műszaki tanácsadás a 42. osztálybatartozó szolgáltatásokra vonatkozóan; elektronikus adattárolással kapcsolatos
számítógépes szolgáltatások; számítógépek és számítógépes berendezések bérbeadása; weboldaltervezés mások
részére.
( 111 ) 210.020
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02756
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( 220 ) 2012.08.01.
( 732 ) BÍBOR-FA Bt., Zalaszentgrót (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából készült termékek.
40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.021
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 11 03743
( 220 ) 2011.11.23.
( 732 ) TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.022
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 11 03742
( 220 ) 2011.11.23.
( 732 ) TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.023
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 11 03741
( 220 ) 2011.11.23.
( 732 ) TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 210.024
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 11 03725
( 220 ) 2011.11.22.
( 732 ) TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.025
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04378
( 220 ) 2012.11.29.
( 732 ) Doctor Minit Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjú Márta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;
fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek
szolgáltatásai [receptek elkészítése];gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;
klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák
szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonoklábadozók utókezelésére; plasztikai sebészet;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai.
( 111 ) 210.026
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04189
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelem.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.027
( 151 ) 2013.06.17.
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( 210 ) M 12 04188
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelem.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.028
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03855
( 220 ) 2012.10.11.
( 732 ) Basilicus Szőlőbirtok Borászati Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hétmérföldes
( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.029
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03243
( 220 ) 2012.09.11.
( 732 ) Király Enikő, Budapest (HU)
( 740 ) Papp Bálint, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Emberi fogyasztásra előkészített gombakészítmények.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.030
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03845
( 220 ) 2012.10.10.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KÁVÉ TESTBEN LÉLEKBEN
( 511 ) 11 Fűtő- és főzőberendezések, főzőedények; tej felmelegítésére és tej felmelegítése mellett hab készítésére
szolgáló berendezések; italkészítésre szolgáló elektromos berendezések; elektromos kávéfőzők, kávéfőzők és
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem értékes fémből vagy ilyen bevonattal); nem
elektromos kávéfőzők és kávéfőző gépek; minden fentebb említett áru részei, alkotórészei; üvegáru, porcelán és
fajanszedények.
30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jeges kávé.
( 111 ) 210.031
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03651
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) Kóródi Attila Zsolt, Mátészalka (HU)
( 591 )
( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.033
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04636
( 220 ) 2012.12.21.
( 732 ) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő
kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;
segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy
tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai
tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;
irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták
kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések
intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz
(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások
előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó
adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést
biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,
audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése
és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;
piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;
árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási
propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;
kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;
számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és
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rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetŐvé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi
értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő
kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),
tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok
élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások
szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló
anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,
színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz
és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és
mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,
tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,
lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,
kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem
gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,
ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),
kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,
szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,
toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények
fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai
vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő
készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,
potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,
üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,
tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati
termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek
gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,
vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati
célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,
fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan
formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,
egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő
készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovargomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok
lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis
csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,
fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles
ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,
-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek
fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,
művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi
járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,
vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,
fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus
élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,
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elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,
vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel
működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem
aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és
körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek
személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos
(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,
anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,
biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,
faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok
mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,
villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,
diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus
határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy
monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens
mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,
mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,
sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos
ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,
inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi
hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó
berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok
személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó
dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,
hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák
járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,
utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,
gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,
kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,
kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,
talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,
könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes
fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és
óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült
dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és
hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,
karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy
műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek
(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,
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vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,
papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák
papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,
levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan
tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,
rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló
filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok
csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem
textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és
kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák
(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák
utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,
(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek
ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,
ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,
bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,
gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,
kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem
fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott
kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem
fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem
elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,
gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,
párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,
függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,
palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek
műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók
háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,
kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr
tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai
edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak
edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,
éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok
vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,
alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk
állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,
borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,
piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem
mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,
zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,
függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy
műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,
vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai
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kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az
ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,
fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a
fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és
fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem
emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok
díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,
padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,
fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös
játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli
álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik
kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott
állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,
kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,
szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldségés gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,
tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,
csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,
természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,
tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,
mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő
italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem
átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő
rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok
állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök
kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben
hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,
pipatisztítók.
36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és
monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;
részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi
tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt
nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más
távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;
csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási
alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási
tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy
irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok
bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
pénzügyi szponzorálás.
37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;
hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;
patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló
berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos
berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe
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helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk
(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó
szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,
vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák
(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és
karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).
41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,
számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy
oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;
könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem
letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió
vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása
számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok
és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,
hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm
vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése
(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy
szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások
szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós
és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;
fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line
konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;
(nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.
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( 740 ) dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.035
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 13 00002
( 220 ) 2012.12.28.
( 732 ) Augment!IT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lovrecz Éva, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.036
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03045
( 220 ) 2012.08.23.
( 732 ) Ficzek Keresekdelmi és Szolgáltató Kft., Jászárokszállás (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.037
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04637
( 220 ) 2012.12.21.
( 732 ) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő
kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;
segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy
tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai
tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;
irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták
kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések
intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz
(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások
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előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést
biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,
audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése
és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;
piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;
árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási
propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;
kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;
számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és
rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi
értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő
kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),
tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok
élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások
szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló
anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,
színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz
és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és
mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,
tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,
lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,
kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem
gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,
ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),
kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,
szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,
toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények
fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai
vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő
készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,
potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,
üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,
tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati
termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek
gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,
vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati
célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,
fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan
formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,
egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő
készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovargomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok
lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis
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csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles
ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,
-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek
fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,
művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi
járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,
vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,
fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus
élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,
elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,
nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,
vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel
működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem
aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és
körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek
személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos
(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,
anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,
biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,
faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok
mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,
villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,
diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus
határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy
monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens
mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,
mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,
sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos
ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,
inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi
hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó
berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok
személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó
dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,
hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák
járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,
utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,
gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,
kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,
kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,
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talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes
fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és
óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült
dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és
hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,
karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy
műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek
(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,
vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai
bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,
papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák
papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,
levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan
tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,
rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló
filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok
csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem
textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és
kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák
(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák
utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,
(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek
ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,
ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,
bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,
gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,
kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem
fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott
kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem
fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem
elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,
gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,
párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,
függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,
palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek
műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók
háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,
kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr
tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai
edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak
edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,
éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok
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vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk
állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,
borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,
piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem
mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,
zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,
függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy
műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,
vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai
kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,
övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az
ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,
fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a
fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és
fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem
emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok
díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,
padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,
fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös
játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli
álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik
kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott
állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,
kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,
szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldségés gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,
tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,
csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,
természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,
tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,
mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő
italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem
átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő
rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok
állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök
kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben
hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,
pipatisztítók.
36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és
monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;
részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi
tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt
nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más
távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;
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csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási
tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy
irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok
bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
pénzügyi szponzorálás.
37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;
hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;
patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló
berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos
berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák
felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk
(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó
szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,
vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák
(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és
karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).
41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,
számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy
oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;
könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem
letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió
vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása
számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok
és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,
hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm
vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése
(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy
szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások
szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós
és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;
fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line
konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;
(nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.
( 111 ) 210.038
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04187
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelem.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.039
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04644
( 220 ) 2012.12.27.
( 732 ) E-KÁBEL Zrt., Maglód (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Szerelési szolgáltatások, villanyszerelési szolgáltatás; lakó épületek építése; hírközlési épületek, és ezek
alépítményeinek, alépítményszekrényeinek, hírközlési oszlopok építése; elektromos és híradás-technikai célú
közmű építése.
42 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági rendszerek üzemeltetése.
( 111 ) 210.040
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04639
( 220 ) 2012.12.21.
( 732 ) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő
kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;
segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy
tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai
tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;
irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták
kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések
intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz
(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások
előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó
adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést
biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,
audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése
és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;
piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;
árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási
propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;
kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;
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számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi
értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő
kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),
tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok
élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások
szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló
anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,
színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz
és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és
mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,
tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,
lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,
kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem
gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,
ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),
kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,
szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,
toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények
fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai
vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő
készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,
potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,
üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,
tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati
termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek
gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,
vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati
célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,
fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan
formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,
egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő
készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovargomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok
lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis
csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,
fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles
ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,
-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek
fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,
művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi
járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,
vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,
fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus
élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
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porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,
nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,
vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel
működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem
aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és
körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek
személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos
(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,
anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,
biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,
faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok
mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,
villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,
diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus
határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy
monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens
mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,
mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,
sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos
ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,
inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi
hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó
berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok
személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó
dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,
hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák
járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,
utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,
gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,
kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,
kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,
talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,
könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes
fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és
óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült
dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és
hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,
karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy
műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek
(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
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kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai
bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,
papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák
papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,
levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan
tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,
rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló
filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok
csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem
textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és
kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák
(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák
utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,
(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek
ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,
ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,
bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,
gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,
kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem
fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott
kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem
fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem
elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,
gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,
párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,
függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,
palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek
műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók
háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,
kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr
tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai
edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak
edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,
éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok
vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,
alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk
állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,
borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,
piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem
mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,
zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,
függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy
műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,
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vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,
övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az
ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,
fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a
fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és
fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem
emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok
díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,
padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,
fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös
játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli
álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik
kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott
állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,
kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,
szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldségés gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,
tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,
csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,
természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,
tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,
mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő
italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem
átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő
rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok
állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök
kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben
hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,
pipatisztítók.
36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és
monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;
részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi
tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt
nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más
távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;
csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási
alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási
tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy
irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok
bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
pénzügyi szponzorálás.
37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;
hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;
patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló
berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos
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berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák
felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk
(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó
szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,
vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák
(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és
karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).
41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,
számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy
oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;
könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem
letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió
vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása
számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok
és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,
hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm
vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése
(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy
szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások
szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós
és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;
fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line
konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;
(nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.
( 111 ) 210.041
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04638
( 220 ) 2012.12.21.
( 732 ) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő
kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;
segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy
tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai
tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;
irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták
kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések
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intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz
(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások
előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó
adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést
biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,
audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése
és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;
piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;
árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási
propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;
kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;
számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és
rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi
értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő
kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),
tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok
élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások
szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló
anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,
színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz
és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és
mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,
tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,
lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,
kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem
gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,
ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),
kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,
szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,
toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények
fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai
vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő
készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,
potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,
üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,
tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati
termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek
gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,
vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati
célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,
fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan
formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,
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egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovargomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok
lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis
csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,
fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles
ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,
-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek
fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,
művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi
járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,
vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,
fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus
élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,
elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,
nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,
vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel
működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem
aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és
körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek
személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos
(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések,
anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,
biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,
faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok
mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,
villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,
diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus
határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy
monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens
mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,
mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,
sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos
ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,
inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi
hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó
berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok
személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó
dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,
hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák
járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,
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utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,
kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,
kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,
talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,
könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes
fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és
óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült
dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és
hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,
karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy
műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek
(iskolai használatra), írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,
vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai
bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,
papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák
papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,
levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan
tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,
rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló
filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok
csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem
textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és
kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák
(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák
utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,
(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek
ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,
ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,
bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,
gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,
kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem
fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott
kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem
fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem
elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,
gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,
párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,
függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,
palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek
műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók
háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,
kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr
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tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak
edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,
éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok
vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,
alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk
állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,
borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,
piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem
mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,
zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,
függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy
műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,
vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai
kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,
övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az
ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,
fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a
fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és
fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem
emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok
díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,
padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,
fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös
játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli
álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik
kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott
állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,
kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,
szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldségés gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,
tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,
csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,
természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,
tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,
mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő
italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem
átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő
rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok
állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök
kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben
hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,
pipatisztítók.
36 Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és
monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;
részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi
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tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más
távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;
csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási
alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási
tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy
irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok
bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
pénzügyi szponzorálás.
37 Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;
hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;
patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló
berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos
berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák
felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk
(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó
szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,
vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák
(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása
(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és
karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).
41 Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,
számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy
oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;
könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem
letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió
vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása
számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok
és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,
hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm
vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése
(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy
szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások
szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós
és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;
fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line
konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;
(nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.
( 111 ) 210.042
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03450
( 220 ) 2012.09.24.
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( 732 ) NaWaRo Kft., Gödöllő (HU)

ElectroAuto Kft., Budapest (HU)
( 541 ) E-FluidAutó
( 511 ) 12 Autók.
( 111 ) 210.043
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04249
( 220 ) 2012.11.16.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rásó Hajnalka,, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,
poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok
lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 210.044
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04237
( 220 ) 2012.11.16.
( 732 ) I.M.G. Inter Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.045
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04239
( 220 ) 2012.11.16.
( 732 ) EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35 Üzemanyag kiskereskedelem.
( 111 ) 210.046
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( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03190
( 220 ) 2012.09.05.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) brandmánia
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.047
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03982
( 220 ) 2012.10.24.
( 732 ) Czekelius & Byrd Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.048
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04191
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
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30 Kávé, tea, kakaó.

( 111 ) 210.049
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04178
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7 Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati
használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató
anyáknak].
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).
( 111 ) 210.050
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04194
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
30 Kávé, tea, kakaó.
( 111 ) 210.051
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 01906
( 220 ) 2012.06.01.
( 732 ) Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület, Geberjén (HU)
( 740 ) dr. Dörnyei András ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Szatmár térségéből származó étkezési olajok.
( 111 ) 210.052
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02606
( 220 ) 2006.01.12.
( 732 ) "Vic. Van Rompuy" of in 't kort "Varo", naamloze vennootschap, Lier (BE)
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( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5

( 546 )
( 511 ) 7 Fűnyírók; motorok (kivéve szárazföldi járművek); alkatrészek szerszámok összekapcsolásához és hajtásához
(kivéve szárazföldi járművek); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mechanikus és villamos
kéziszerszámok, beleértve a fűrészgépeket,élező gépeket, fúrógépeket, homokfúvó gépeket, tűző szerszámok,
gyalugépek, marógépek, elektromos kertiszerszámok, beleértve a láncfűrészeket.
9 Készülékek és berendezések elektromosság tárolására; hegesztő készülékek.
( 111 ) 210.053
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03789
( 220 ) 2012.10.05.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.054
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03794
( 220 ) 2012.10.05.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zeneasztal
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.055
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02607
( 220 ) 2012.07.23.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) DR.WORLD NEWS
( 511 ) 35 Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda
mások számára; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; hirdetési oldalak készítése;
információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; statisztikák összeállítása;
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számítógépesnyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói
hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz;információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;
televíziós műsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján];
üzenetek és képek továbbítása számítógépeksegítségével; üzenetek küldése.
41 Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a
reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás.
( 111 ) 210.056
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02985
( 220 ) 2012.08.17.
( 732 ) Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K.(C), Safat 13100 (KW)
( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6 Acélvázas épületek; előre megszerkesztett acélvázas épületek; szerkezeti acél; poliuretánnal szigetelt szendvics
panelek; acél és aluminiumfalak és tetőborítások; nyílt rácsozatú tetőgerendák (fedélszerkezetek); ív alakú
gerendák (ív alakú acélgerendák).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.057
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04193
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
30 Kávé, tea, kakaó.
( 111 ) 210.058
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03986
( 220 ) 2012.10.24.
( 732 ) Firhang-Plusz Kft., Paks (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.059
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04179
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Klimin termékcsalád, a változókor szakértője
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 111 ) 210.060
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03981
( 220 ) 2012.10.24.
( 732 ) Bán Gabriella, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.061
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 01757
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) T-61
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( 511 ) 5 Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

( 111 ) 210.062
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03780
( 220 ) 2012.10.04.
( 732 ) Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
( 546 )
( 511 ) 37 Állványozás; építmények lebontása.
( 111 ) 210.063
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03782
( 220 ) 2012.10.04.
( 732 ) Gajane Gross Kommanditbolag, 175 26 Järfälla (SE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GEO'S BELL
( 511 ) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.064
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03984
( 220 ) 2012.10.24.
( 732 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor Hajnalka, Budapest
( 541 ) Vigyázz, Kész, Pénz!
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.065
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02998
( 220 ) 2012.08.21.
( 732 ) Viky Kereskedelmi Kft., Nagykanizsa (HU)
( 591 )
( 511 ) 19 Ablakkeretek, nem fémből; ablakok nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák,
kapubéleletek nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólemezek, nem fémből fa
burkolatokhoz; faburkolatok; kapuk, nem fémből;parketták; profillécek fából falburkolatokhoz; táblás faburkolat.
20 Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;
bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,
sezlonok; kerevetek, pamlagok; komódok, fiókosszekrények; könyvespolcok; pultok (asztalok); szekrények;
székek (ülések); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
35 Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások mások számára; import-export ügynökségek.
( 111 ) 210.066
( 151 ) 2013.06.17.
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( 210 ) M 12 03784
( 220 ) 2012.10.05.
( 732 ) Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.067
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 03792
( 220 ) 2012.10.05.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Esti vigadó
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.068
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04176
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Friendly Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonalmádi (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 554 )

( 511 ) 7 Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati
használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató
anyáknak].
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, marketing.
( 111 ) 210.069
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04190
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Julianna, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bárszolgáltatás; gyorséttermi szolgáltatás;
helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai; kávéházi
szolgáltatások; vendéglátás motelekben,panziókban, termek kölcsönzése rendezvényekhez; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházi szolgáltatások;
vendéglátóipari szolgáltatások.
( 111 ) 210.070
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04192
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
30 Kávé, tea, kakaó.
( 111 ) 210.071
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04195
( 220 ) 2012.11.13.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
30 Kávé, tea, kakaó.
( 111 ) 210.072
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 04391
( 220 ) 2012.11.29.
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( 732 ) Behovits Attila, Solymár (HU)

Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres húskészítmények,
burgerek.
30 Szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snackételek, burgerek.
35 A bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres
húskészítmények, burgerek, szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snack
ételek, burgerek árukkal kapcsolatos kereskedelmitevékenység.
( 111 ) 210.073
( 151 ) 2013.06.17.
( 210 ) M 12 02608
( 220 ) 2012.07.23.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) NEO WORLD
( 511 ) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;statisztikák
összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások.
38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói
hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások;
hírügynökségek;információszolgáltatás távközlési ügyekben; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép
terminálok közötti összeköttetések; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési
eszköz útján]; üzenetek és képek továbbításaszámítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Diszkók szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;
hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok
szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramokkészítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás; szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.
( 111 ) 210.089
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04480
( 220 ) 2012.12.10.
( 732 ) Enyedi András, Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) FŰSZERFALU
( 511 ) 30 Fűszerek; fűszeres mártások.
31 Mezőgazdasági-, kertészeti termékek ételek ízesítésére.
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35 Reklámozás, marketing tevékenység, kereskedelmi ügyletek.

43 Szállodai-, motel-, panzió szolgáltatások, büfék, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.
( 111 ) 210.090
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 01168
( 220 ) 2012.04.06.
( 732 ) Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Vargha András, Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pet Hungária
( 511 ) 31 Táplálék kedvtelésből tartott állatoknak.
( 111 ) 210.091
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 10 02053
( 220 ) 2010.07.02.
( 732 ) Leiner Laura, Budapest (HU)
Leiner Linda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Maklári Iván, dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Diszítő mágnesek; egér (informatikai); egér-alátétek; rádiótelefon készülékek.
16 Albumok; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzahegyezők; ceruzák; csipeszes
írótáblák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók
(papíráruk); füzetek; hajtogatókartonok[irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];
íróeszközök; írófelszerelések; iskolaszerek (papíráruk); könyvecskék, füzetek; könyvjelzők; levelezőlapok,
levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,menetrendek; papíráruk; papírtartó
dobozok (irodai cikkek); poszterek; radírgumik; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tolltartók;
vonalzók, rajzoláshoz.
18 Ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; iskolatáskák; kulcstartók [bőráru]; moleszkin
[bőrutánzat]; oldaltáskák, tarisznyák; pipertáskák üresen.
25 Dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; sapkák; sálak.
( 111 ) 210.092
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03479
( 220 ) 2012.09.25.
( 732 ) BioSpirál-2006 Kutató és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)
( 541 ) BiospirálDetect
( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 210.093
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03894
( 220 ) 2012.10.12.
( 732 ) Google Inc., Mountain View, California (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CHROMEBOOK
( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.
35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi
üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb
fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek
értékesítésére.
42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások
számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,
zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
( 111 ) 210.094
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04084
( 220 ) 2012.11.02.
( 732 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 541 ) ADATFUTÁR
( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés;(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.095
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04085
( 220 ) 2012.11.05.
( 732 ) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák;
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
kofferek (kis utazóládák); kézitáskák;erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és
teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,
fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,
szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,napszemüvegek, nemesfémek
és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek, órák
és más időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
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napernyők éssétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák,

erszények, pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 210.096
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03491
( 220 ) 2012.09.25.
( 732 ) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Kolbászfesztivál szervezése, kolbászfesztivállal kapcsolatos nevelés és szórakoztatás, oktatási tevékenység;
konferenciák, szemináriumok, kiállítások, bemutatók és gyakorlatok szervezése, rendezése és vezetése;
kolbászkészítő verseny, szárazkolbászverseny, savanyúság készítő verseny, szakácsverseny, élelmiszeripari
kiállítás, borvidékek bemutató; pálinka bemutató- kóstoló; a népi hagyományokat felelevenítő disznótor;
élelmiszeripari szakmai tanácskozás; könyv- és zeneműkiadás, kiadói tevékenység,előadó-művészet, művészeti és
művészeti segítő tevékenység, múzeumi szolgáltatás, képzőművészeti kiállítások.
43 Vendéglátóipar, étkezdék.
( 111 ) 210.097
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03678
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Informatikai, infokommunikációs és telefonközpontok kereskedelme.
42 Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység; informatikai és infokomunikációs szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése, telepítése, karbantartása, üzemeltetés, ilyen
rendszerek felhasználói támogatása.
( 111 ) 210.099
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03891
( 220 ) 2012.10.12.
( 732 ) Google Inc., Mountain View, California (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CHROMEBOX
( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.
35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi
üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb
fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek
értékesítésére.
42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások
számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,
zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
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( 111 ) 210.100
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03890
( 220 ) 2012.10.12.
( 732 ) Google Inc., Mountain View, California (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.
35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi
üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb
fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek
értékesítésére.
42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások
számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,
zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
( 111 ) 210.101
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04293
( 220 ) 2012.11.22.
( 732 ) INFOTEC Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Hevesi Márta, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.102
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04476
( 220 ) 2012.12.10.
( 732 ) Extrem Digital Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Várkonyi Tamás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések
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(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.103
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03892
( 220 ) 2012.10.12.
( 732 ) Google Inc., Mountain View, California (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CHROME
( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.
35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi
üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb
fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek
értékesítésére.
42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások
számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,
zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
( 111 ) 210.104
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 03893
( 220 ) 2012.10.12.
( 732 ) Google Inc., Mountain View, California (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GOOGLE CHROME
( 511 ) 9 Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.
35 Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi
üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb
fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek
értékesítésére.
42 Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások
számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,
zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.
( 111 ) 210.105
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04078
( 220 ) 2012.11.05.
( 732 ) dr. Hasznos Judit Beáta, Lajoskomárom (HU)
( 546 )

( 511 ) 44 Fogorvosi szolgáltatások.
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( 111 ) 210.106
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04290
( 220 ) 2012.11.22.
( 732 ) Eszik Optika Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Eszik Imre, Szeged
( 546 )

( 511 ) 44 Optikusok szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; szemvizsgálat, optikai
eszközök javítása, optikai kiegészítők, látásgondozás, szemészeti megelőző szűrés, telemedicina.
( 111 ) 210.107
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04477
( 220 ) 2012.12.10.
( 732 ) Bán Manufacturing Support Kft., Csaroda (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések;
csillárok; égők; fénycsövek; fénycsövek világításra; lámpák; lámpák csőfoglalatai; elektromos lámpák világításra;
elektromos, világítóberendezések és készülékek; villanykörték; elektromos villanykörték.
( 111 ) 210.108
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 12 04479
( 220 ) 2012.12.10.
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto (SI)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) DALNECOMBI
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 210.109
( 151 ) 2013.06.21.
( 210 ) M 13 00228
( 220 ) 2013.01.28.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ESMYA
( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 210.110
( 151 ) 2013.06.24.
( 210 ) M 13 01158
( 220 ) 1997.12.17.
( 732 ) HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Schänis (CH)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SLUMBERLAND
( 511 ) 6 Rugók és ezek összekötő részei matracokba való beépítéshez, kárpitozott bútorok és hasonló áruk; bútorok fém
tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
10 Matracok, vánkosok és párnák; ezekhez való huzatok, mindezek műtéti, gyógyászati és gyógyító célra;
takarók, betétek és ágyhuzatok, amelyek elektromos fűtésűek; bútortartozékok, amelyek ebbe az osztályba
tartoznak.
17 Gumi- és műanyagok gyártási célra, természetes és szintetikus gumi- és műanyagok csomagoláshoz,
betétekhez, párnázáshoz és kitöméshez; pamut csomagolási célra.
20 Bútorok, matracok, matrac alapok, díványok, ágyneműfélék (nem ágyneműhuzatok), párnák, hengerpárnák és
vánkosok; hálózsákok; mindezek részei és tartozékai.
22 Töltő és tömőanyagok, nyers szálas textilanyagok.
24 Textil darabáruk, ágyneműfélék, huzatok bútorokhoz, matracokhoz, vánkosokra, párnákra és hengerpárnákra;
steppelt takarók, paplanok és dunyhák; ágyneműhuzatok és asztalneműk.
( 111 ) 210.111
( 151 ) 2013.06.24.
( 210 ) M 12 03866
( 220 ) 2012.10.11.
( 732 ) Molnár Brigitta, Dány (HU)
( 740 ) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Angolszalonna; bundás virsli; disznóhús; halfilé; hentesáruk; hús; hús tartósított; húskivonatok; húskocsonya;
húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; pacal; sonka; súzott hal; sózott hús; szalonna; tonhal; vadhús;
véreshurka;[hentesáru]; zsírok,étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú
keverékek, kenyérre.
( 111 ) 210.112
( 151 ) 2013.06.24.
( 210 ) M 12 03732
( 220 ) 2012.10.03.
( 732 ) Polivier Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)
( 546 )
( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 210.113
( 151 ) 2013.06.24.
( 210 ) M 12 00084
( 220 ) 2012.01.11.
( 732 ) NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) microtrek
( 511 ) 9 Ipari szintmérő és szinttávadó készülék.
( 111 ) 210.114
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 91 01306
( 220 ) 1991.03.13.
( 732 ) Anheuser-Busch, LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD
( 511 ) 9 Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamos, fényképészeti, mozi, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző
(felügyeleti) biztonsági (mentő) és oktató berendezések és felszerelések; berendezések hang és kép rögzítésére,
átvitelére vagy reprodukálására;mágneses adathordozók, hanglemezek; automata árusító gépek és szerkezetek
érmével működő berendezésekhez; pénztárgépek, másológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tűzoltókészülékek; napszemüvegek; kalkulátorok; rádiók.
16 Papír, karton, papír és ezekből készült termékek, nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok; fényképek;
írószerek; papíripari és háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festő ecsetek; írógépek és irodai
cikkek (bútorok kivételével); tanítási ésoktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); plasztik
csomagolóanyagok; játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; papírpelenkák, pohár alátétek; ceruzák.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási- és konyhai célokra (nem nemesfémből, vagy
nemesfém bevonattal); fésük és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefe-gyártási anyagok; takarítási eszközök
és anyagok; vasforgács, nyers vagyfélig megmunkált üveg (kivéve az építési üveget); üvegáruk, porcelán- és
fajanszáruk; ivópoharak és korsók, hűtőeszközök; jégvödrök.
25 Ruházati cikkek; lábbelik, fejre valók; melegítőfelsők, trikók, sapkák, zoknik.
28 Játékok, játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
34 Dohány; dohányáruk, cigaretták, dohányzó cikkek; gyufák; öngyújtók; hamutartók.
( 111 ) 210.116
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03898
( 220 ) 2012.10.15.
( 732 ) HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) D&G Dobos Gerlai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.117
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04297
( 220 ) 2012.11.23.
( 732 ) Kulinária Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer Ferenc, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.118
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03909
( 220 ) 2012.10.15.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) Hanyatt vágta
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.119
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03312
( 220 ) 2012.09.14.
( 732 ) Vidák László, Siófok (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) PANNI
( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
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szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló
éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.
( 111 ) 210.120
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 13 00060
( 220 ) 2013.01.10.
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.
( 111 ) 210.121
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 13 00056
( 220 ) 2013.01.10.
( 732 ) NPTVI Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.
( 111 ) 210.122
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 13 00051
( 220 ) 2013.01.09.
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Merj gyengéd lenni!
( 511 ) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóitalok, csokoládéitalok és készítmények ilyen italokhoz; kekszek, pékáruk,
cukrászkészítmények és édesipari termékek, elsősorban cukorkaáruk és csokoládés édességek, tésztatermékek,
gabonakészítmények, jég (ehető), jégkrém.
( 111 ) 210.123
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 13 00057
( 220 ) 2013.01.10.
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( 732 ) NPTVI Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.
( 111 ) 210.124
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04511
( 220 ) 2012.12.13.
( 732 ) Schmaler Petra, Harka (HU)
( 740 ) Dr. Gáli Gergely Gáli Ügyvédi Iroda, Sopron
( 546 )

( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.125
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04497
( 220 ) 2012.12.12.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,
poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok
lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 210.126
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04112
( 220 ) 2012.11.07.
( 732 ) Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
( 111 ) 210.127
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03311
( 220 ) 2012.09.14.
( 732 ) Vidák László, Siófok (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) TRAPPER
( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló
éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.
( 111 ) 210.128
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03897
( 220 ) 2012.10.15.
( 732 ) HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) D&G Dobos Gerlai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.129
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04111
( 220 ) 2012.11.07.
( 732 ) Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
( 111 ) 210.130
( 151 ) 2013.06.25.
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( 210 ) M 12 04214
( 220 ) 2012.11.14.
( 732 ) All Nutrition Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők; táplálék-kiegészítők; tápanyagadalékok; vitaminkészítmények; ásványi anyagok;
aminosavak; antioxidánsok; gyógynövények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.
29 Tejtermékek és tejes italok; magas fehérje tartalmú táplálék-kiegészítők vitaminnal, ásványi anyagokkal és
aminosavakkal dúsítva; tejsavó-fehérje készítmények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.
30 Emberi fogyasztásra szánt szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő élelmiszerek vitaminnal, ásványianyagokkal és
aminosavakkal dúsítva.
32 Tejsavó alapú italok; alkoholmentes italok vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítva; izotóniás italok;
energia italok, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.
35 Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények,
ásványi anyagok, aminosavak, antioxidánsok, gyógynövények, fehérje italok és koncentrátumok forgalmazása
on-line és szaküzletekben; a fentitermékek reklámozása; a fenti termékeket forgalmazó szaküzletek működését
elősegítő kereskedelmi és marketing szolgáltatások.
44 Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítőkkel, táplálék-kiegészítőkkel, vitaminkészítményekkel és
tápanyagadalékokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 210.131
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 04101
( 220 ) 2012.11.06.
( 732 ) PREMIER G. MED KERESKEDELMI KFT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Toronyi Tímea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Gumi gyógyászati használatra.
10 Röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra; matracok,
szülészeti; hordágyak, gördülő; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
44 Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.
( 111 ) 210.133
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03302
( 220 ) 2012.09.13.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

( 511 ) 33 Vodka (Oroszországból származó).
( 111 ) 210.134
( 151 ) 2013.06.25.
( 210 ) M 12 03315
( 220 ) 2012.09.14.
( 732 ) Vidák László, Siófok (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) DRAZSÉ
( 511 ) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló
éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.
( 111 ) 210.143
( 151 ) 2013.07.02.
( 210 ) M 07 03365
( 220 ) 2007.10.04.
( 732 ) Rádió Taxi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
( 111 ) 210.147
( 151 ) 2013.07.03.
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( 210 ) M 12 04009
( 220 ) 2012.10.25.
( 732 ) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) XERBEVO
( 511 ) 5 Gyógyászati készítmények és hatónyagok.
( 111 ) 210.148
( 151 ) 2013.07.03.
( 210 ) M 12 04011
( 220 ) 2012.10.25.
( 732 ) Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Douwe Egberts Omnia hozzánk tartozik
( 511 ) 30 Kávé és filteres csomagolású kávé, kávé alapú italok; kávé és kávé tejjel, tejpor; pótkávék, kakaó, csokoládé,
gabonák, gyümölcsök, cukor, fűszernövények vagy fűszerek vagy ezek kombinációja; kávékivonatok, instant
kávé, pótkávék; tea, tea alapú italok,szálas tea, gyógytea nem gyógyászati célra, teakivonatok, instant tea,
pótteák; teaforrázatok, forrázatok; kakaó, kakaó alapú italok; csokoládé és csokoládékivonatok por, granulátum
vagy folyékony formában; cukor, rizs, tápióka, szágó; liszt ésgabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,
kekszek, sütemények; süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő; sütőpor; só,
mustár; bors, ecet, fűszerek, ízesítők; gyümölcsszószok; fűszerek; fűszernövények italokhoz;
fűszernövénykeverékek italokhoz; főként fűszernövényeket és szárított gyümölcsöt tartalmazó keverékek
italokhoz; növény főzetek, nem gyógyászati célra; jég.
( 111 ) 210.175
( 151 ) 2013.07.03.
( 210 ) M 07 03367
( 220 ) 2007.10.04.
( 732 ) Rádió Taxi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )
( 511 ) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
A rovat 113 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 06 00846
( 220 ) 2006.03.13.
( 731 ) MPA Holding AG, Bécs (AT)
( 556 )
( 511 ) 35

Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák; vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott

tanácsadás; személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott időre; részmunkaidős munkaerő kölcsönzése,
részmunkaidős munkaerő közvetítése, munkaerő-toborzás (személyzetkeresés); állásközvetítés;
személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos válaszolószolgáltatás a jelen nem lévő résztvevő helyett
call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36

Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37

Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése; építési, felújítási munkák, építési tárgyú

információk, építési munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése; építési projektek
megvalósítása.
38

Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés; üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés

közvetítése (internetszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tudakozók, -információs szolgáltatás
telefonon és/vagy számítógép segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41

Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, oktatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén,

személyzeti oktatás, különösen irodai, ipari, közlekedési és műszaki személyzet számára, tanfolyamok üzleti
ügyek területén, szórakoztatás; élő (Live) rendezvények végrehajtása, különösen a ""munkaerő"" jutalmazása
céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42

Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adatfeldolgozás számára a szakmai vonatkozású

tesztek és a személyzeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási tanácsadás; személyügyi
menedzsment-tanácsadás; weboldalak tervezése; műszaki szerkesztési tervezés.
( 210 ) M 11 03450
( 220 ) 2011.10.28.
( 731 ) Systrans Rendszerintegrátor Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépek.

37

Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

42

Számítógépes rendszerek tervezése.

( 210 ) M 12 00016
( 220 ) 2012.01.04.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02086
( 220 ) 2012.06.15.
( 731 ) KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.
41

Nevelés; szakmai képzések; oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

szervezése.
42

Szoftvertervezés, -fejlesztés és -működtetés, különösen pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi területeken.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 136.302
( 210 ) M 92 03570
( 180 ) 2012.07.08.
( 111 ) 177.717
( 210 ) M 02 03552
( 180 ) 2012.07.30.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 204.600
( 732 ) dr. Petis Mihály Péter, Nyírbátor (HU)
( 740 ) dr. Mile Sándor, Mile & Petis Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése
( 111 ) 203.151
( 732 ) "Ilcsi" Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 208.974
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.203
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 115.307
( 732 ) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.311
( 732 ) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 116.509
( 732 ) Altas Copco Secoroc Aktiebolag, Fagersta (SE)
( 111 ) 116.621
( 732 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
( 111 ) 116.638
( 732 ) Ross Operating Valve Co. (Michigan államban fej. cég), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 117.078
( 732 ) I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)
( 111 ) 117.656
( 732 ) ARAMIS Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 124.107
( 732 ) Schwan-STABILO Schwanhäusser GmbH. und Co., Heroldsberg (DE)
( 111 ) 137.473
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 137.566
( 732 ) ARAI HELMET, LTD., Saitama-shi, Saitama-ken (JP)
( 111 ) 137.610
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.611
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.614
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.615
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.616
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.637
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( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 137.754
( 732 ) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 137.830
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.831
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.832
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.835
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.904
( 732 ) Federal-Mogul Corporation, Southfield, Michigan (US)
( 111 ) 138.077
( 732 ) Berghaus Limited, London (GB)
( 111 ) 138.163
( 732 ) Első Magyar Gyümölcsfeldolgozó és Gyümölcslégyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás
alatt", Budapest (HU)
( 111 ) 138.320
( 732 ) Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 138.328
( 732 ) Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 138.465
( 732 ) Gemstar Development Corporation, Santa Clara (US)
( 111 ) 138.554
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 138.560
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 138.563
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 138.564
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 138.689
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 138.690
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( 732 ) Novartis International Pharmaceutical Ltd., Hamilton HM LX (BM)

( 111 ) 138.802
( 732 ) MVP GLOBAL,LLC, Augusta,Georgia (US)
( 111 ) 138.811
( 732 ) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)
( 111 ) 138.813
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 138.829
( 732 ) Sunrider Corporation (Sunrider International)(Kaliforniában bejegyzett cég), Torrance, California (US)
( 111 ) 139.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.221
( 732 ) Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin (US)
( 111 ) 139.521
( 732 ) Rexair LLC, Troy (US)
( 111 ) 139.575
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 139.585
( 732 ) General Cigar Co.,Inc.,, Glen Allen,Virginia (US)
( 111 ) 139.940
( 732 ) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 139.962
( 732 ) Tetra-Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 139.963
( 732 ) Tetra-Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 139.981
( 732 ) ALT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 140.212
( 732 ) Telluride Enterprises Limited, Nicosia (CY)
( 111 ) 140.394
( 732 ) DURA-LINE Corporation, Middlesboro, Kentucky (US)
( 111 ) 140.464
( 732 ) KOMMUNÁLINFÓ Információs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 140.503
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
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( 111 ) 140.553
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)
( 111 ) 140.695
( 732 ) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
( 111 ) 140.752
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)
( 111 ) 140.761
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 140.851
( 732 ) Shanghai Zhonghua Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai (CN)
( 111 ) 140.859
( 732 ) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Metzingen (DE)
( 111 ) 140.915
( 732 ) Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid & Co., Waldegg-Wopfing (AT)
( 111 ) 140.936
( 732 ) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
( 111 ) 140.985
( 732 ) Kwang Yang Motor Co., Ltd., Kaohsiung (TW)
( 111 ) 141.072
( 732 ) KANGOL Limited, Cleator, Cumbria (GB)
( 111 ) 141.178
( 732 ) UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
( 111 ) 141.410
( 732 ) AB Kandre, Orsa (SE)
( 111 ) 141.412
( 732 ) AB Kandre, Orsa (SE)
( 111 ) 141.418
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 141.421
( 732 ) DIEDENHOFEN Vertriebs GmbH, Grünwald (DE)
( 111 ) 141.427
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 141.429
( 732 ) DIEDENHOFEN Vertriebs GmbH, Grünwald (DE)
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( 111 ) 141.520
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 141.636
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.683
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.770
( 732 ) Tetra-Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 142.001
( 732 ) Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)
( 111 ) 142.029
( 732 ) Next PLC., Enderby, Leicester (GB)
( 111 ) 144.049
( 732 ) Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)
( 111 ) 144.315
( 732 ) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)
( 111 ) 145.448
( 732 ) Fläkt Woods AB, Jönköping (SE)
( 111 ) 145.948
( 732 ) UNIVERSAL MUSIC Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.097
( 732 ) KÉS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.966
( 732 ) Genodin Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.103
( 732 ) Vincze Ágnes, Budapest (HU)
( 111 ) 177.129
( 732 ) HOMATIKO Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.256
( 732 ) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Téglás (HU)
( 111 ) 177.338
( 732 ) BRENDON Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.402
( 732 ) BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.670
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( 732 ) Haas György 50%, Budapest (HU)

Kobza Zsuzsanna Mária 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 177.877
( 732 ) FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 177.907
( 732 ) AZIMUT Consulting Tanácsadó Kft., Hatvan (HU)
( 111 ) 177.970
( 732 ) Balogh Tibor, Budapest (HU)
( 111 ) 178.105
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.106
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.107
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.108
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.109
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.110
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.269
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 178.365
( 732 ) KOLBÁSZDA Vendéglátó és Gasztronómiai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.532
( 732 ) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)
( 111 ) 178.547
( 732 ) PROGRESPOL Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.575
( 732 ) WU SHU CHIH, Chung Ho City, Taipei (TW)
( 111 ) 178.605
( 732 ) Dang Le Nguyen Vu, Buon Ma Thout City, Dak Lak Province (VN)
( 111 ) 178.615
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 178.621
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( 732 ) Honiton Industries Inc., Taichung (TW)

( 111 ) 178.754
( 732 ) MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.800
( 732 ) Aventis Pharmaceuticals Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Bridgewater, New Jersey (US)
( 111 ) 178.846
( 732 ) TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.024
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.025
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.058
( 732 ) Sabona Rheumatic Relief Company Limited, Saxmundham, Suffolk (GB)
( 111 ) 179.195
( 732 ) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 179.196
( 732 ) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 179.317
( 732 ) BRIOLETT Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Sopron (HU)
( 111 ) 179.516
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.533
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 179.584
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.598
( 732 ) IRMAOS VILA NOVA, S.A., Ribeirao, Vila Nova de Famalicao (PT)
( 111 ) 179.611
( 732 ) ALVEOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 179.699
( 732 ) Béky László, Budajenő (HU)
( 111 ) 179.748
( 732 ) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.791
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 179.912
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 179.914
( 732 ) Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 111 ) 179.915
( 732 ) Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 111 ) 179.933
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 179.943
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.950
( 732 ) WANSHIDA Reklám Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.022
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs, Terrapark D4 épület (HU)
( 111 ) 180.023
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 180.053
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 180.122
( 732 ) Federal Express Corporation, Memphis, Tennessee (US)
( 111 ) 180.151
( 732 ) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)
( 111 ) 180.158
( 732 ) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.), Tokyo (JP)
( 111 ) 180.170
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
( 111 ) 180.173
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
( 111 ) 180.201
( 732 ) The Body Shop International plc, Littlehampton, West Sussex (GB)
( 111 ) 180.212
( 732 ) SONIA, Las Vegas, Nevada (US)
( 111 ) 180.231
( 732 ) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas
(US)
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( 111 ) 180.232
( 732 ) Syngenta Participations AG, Bázel (CH)
( 111 ) 180.233
( 732 ) Syngenta Participations AG, Bázel (CH)
( 111 ) 180.325
( 732 ) Puskás János Zoltán, Szeged (HU)
( 111 ) 180.344
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 180.395
( 732 ) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)
( 111 ) 180.405
( 732 ) Benesse Corporation, Kita-Ku, Okayama (JP)
( 111 ) 180.433
( 732 ) Automobiles Citroën, 75017 Paris (FR)
( 111 ) 180.526
( 732 ) National Association of Realtors (Illinois állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 180.609
( 732 ) Zentiva Group, a.s., Praha 10 (CZ)
( 111 ) 180.641
( 732 ) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)
( 111 ) 180.696
( 732 ) SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.742
( 732 ) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4.Levent-Istanbul
(TR)
( 111 ) 180.777
( 732 ) Beverage Partners Worldwide S.A., Urdorf (CH)
( 111 ) 180.797
( 732 ) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.822
( 732 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)
( 111 ) 180.824
( 732 ) Fabianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szálka (HU)
( 111 ) 180.847
( 732 ) ARISTA LIFESCIENCE societe par actions simplifiee, Nogueres (FR)
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( 111 ) 180.851
( 732 ) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.897
( 732 ) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.916
( 732 ) THAITRADE Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.954
( 732 ) Webra International Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 181.065
( 732 ) IT Stúdió Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 181.099
( 732 ) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
( 111 ) 181.179
( 732 ) Fehér Gábor, Győr (HU)
Fehérné Beták Zsuzsanna, Esztergom (HU)
( 111 ) 181.228
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)
( 111 ) 181.274
( 732 ) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)
( 111 ) 181.313
( 732 ) Magyar Grundy UFA TV Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.420
( 732 ) GM KOREA COMPANY, Incheon (KR)
( 111 ) 181.530
( 732 ) E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 181.552
( 732 ) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.), Tokyo (JP)
( 111 ) 181.568
( 732 ) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 181.601
( 732 ) Targanta Therapeutics Corporation, St.Laurent (CA)
( 111 ) 181.762
( 732 ) WATERMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 181.772
( 732 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)
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( 111 ) 181.780
( 732 ) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
( 111 ) 182.172
( 732 ) Paul Frank Industries LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 182.173
( 732 ) Paul Frank Industries LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 182.174
( 732 ) Paul Frank Industries LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 182.419
( 732 ) Phenomenon Agents Limited (BritVirgin-szigetek-beli cég), Singapore (SG)
( 111 ) 182.626
( 732 ) Diversey, Inc., Sturtevant, Wisconsin állam (US)
( 111 ) 182.765
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.482
( 732 ) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
( 111 ) 184.270
( 732 ) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
( 111 ) 184.860
( 732 ) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Glenview, Illinois (US)
( 111 ) 192.747
( 732 ) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
( 111 ) 196.766
( 732 ) Kerzner International Limited (a company of the Bahamas), Nassau (BS)
( 111 ) 208.458
( 732 ) POTOMAC TOBACCO COMPANY Sprl, Antwerpen (BE)
A rovat 184 darab közlést tartalmaz.

M1557

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 113.944
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 118.116
( 732 ) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 119.489
( 732 ) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 121.714
( 732 ) ALL STAR C.V., Hilversum (NL)
( 111 ) 121.716
( 732 ) ALL STAR C.V., Hilversum (NL)
( 111 ) 121.717
( 732 ) ALL STAR C.V., Hilversum (NL)
( 111 ) 122.511
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 123.557
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 127.176
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 128.344
( 732 ) Sky International AG, Zug (CH)
( 111 ) 128.346
( 732 ) Sky International AG, Zug (CH)
( 111 ) 129.044
( 732 ) PINNACLE BIOLOGICS BV, Amsterdam (NL)
( 111 ) 129.344
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 132.498
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 133.265
( 732 ) Iconix Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 137.754
( 732 ) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
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( 111 ) 138.459
( 732 ) ALL STAR C.V., Hilversum (NL)
( 111 ) 138.461
( 732 ) Anchor Lamina America, Inc., Farmington Hills, Michigan (US)
( 111 ) 139.521
( 732 ) Rexair LLC, Troy (US)
( 111 ) 140.695
( 732 ) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
( 111 ) 140.844
( 732 ) GAMAKATSU PTE LTD, Singapore (SG)
( 111 ) 140.936
( 732 ) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
( 111 ) 141.421
( 732 ) DIEDENHOFEN Vertriebs GmbH, Grünwald (DE)
( 111 ) 141.429
( 732 ) DIEDENHOFEN Vertriebs GmbH, Grünwald (DE)
( 111 ) 143.250
( 732 ) BP Europa SE, Hamburg (DE)
( 111 ) 143.251
( 732 ) BP Europa SE, Hamburg (DE)
( 111 ) 143.955
( 732 ) Zoetis WHC 2 LLC, Florham Park (US)
( 111 ) 144.781
( 732 ) Federal-Mogul Limited, Manchester (GB)
( 111 ) 145.623
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 111 ) 146.412
( 732 ) Dunlop International Limited, Shirebrook (GB)
( 111 ) 147.934
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 148.051
( 732 ) Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)
( 111 ) 158.583
( 732 ) dr-PLAST Engineering Zrt., Budaörs (HU)
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( 111 ) 160.049
( 732 ) FOTEXNET Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 162.379
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 165.132
( 732 ) The Black & Decker Corporation (Maryland állam törvényei szerint működő vállalat), Towson, Maryland (US)
( 111 ) 166.552
( 732 ) Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.947
( 732 ) Sztranszki Julianna Száraztészta Készítő Egyéni Vállalkozó, Baja (HU)
( 111 ) 175.097
( 732 ) KÉS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.670
( 732 ) Haas György 50%, Budapest (HU)
Kobza Zsuzsanna Mária 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 178.105
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.106
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.107
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.108
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.109
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 178.110
( 732 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 111 ) 183.354
( 732 ) dr-PLAST Engineering Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 184.020
( 732 ) Whimsical Holding Limited, Limassol (CY)
( 111 ) 185.453
( 732 ) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
( 111 ) 189.553
( 732 ) TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Lugano (CH)
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( 111 ) 196.319
( 732 ) Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)
( 111 ) 196.338
( 732 ) Fortaco Group Oy, Helsinki (FI)
( 111 ) 196.766
( 732 ) Kerzner International Limited (a company of the Bahamas), Nassau (BS)
( 111 ) 197.458
( 732 ) TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Lugano (CH)
( 111 ) 197.479
( 732 ) Sensolite S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 197.920
( 732 ) Sensolite S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 198.039
( 732 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 111 ) 198.349
( 732 ) FOTEXNET Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.379
( 732 ) Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)
( 111 ) 198.380
( 732 ) Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)
( 111 ) 198.914
( 732 ) Plank János, Balatonalmádi (HU)
( 111 ) 199.029
( 732 ) Magrikné Horváth Krisztina, Budapest (HU)
( 111 ) 199.289
( 732 ) Heaven Communication Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.484
( 732 ) Anna Haus Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.339
( 732 ) Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.343
( 732 ) Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.557
( 732 ) Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.098
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( 732 ) Hyperlogic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 205.385
( 732 ) ELTEC GROUP Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.397
( 732 ) IMK Laboratórium Kft., Telki (HU)
( 111 ) 208.480
( 732 ) A PLUS LIN BUBBLE TEA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.698
( 732 ) Silko 2012 Kft., Hévíz (HU)
A rovat 72 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 117.078
( 732 ) I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 119.913
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 127.569
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.610
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.611
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.614
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.615
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.616
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 137.637
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.830
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.831
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.832
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.835
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gaál Ügyvédi Iroda Dr. Gaál Judit ügyvéd, Budapest
( 111 ) 138.077
( 732 ) Berghaus Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.802
( 732 ) MVP GLOBAL,LLC, Augusta,Georgia (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 138.813
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 139.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.940
( 732 ) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 140.695
( 732 ) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 141.072
( 732 ) KANGOL Limited, Cleator, Cumbria (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.520
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 111 ) 141.636
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.683
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 144.315
( 732 ) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 157.235
( 732 ) MetLife Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.696
( 732 ) CASTONE Elektronikai Kft., Kistarcsa (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 111 ) 177.768
( 732 ) EGMONT Hungary Könyv- és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pozsgai Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 178.605
( 732 ) Dang Le Nguyen Vu, Buon Ma Thout City, Dak Lak Province (VN)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 179.024
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 111 ) 179.025
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 111 ) 179.611
( 732 ) ALVEOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 180.344
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 181.228
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 181.601
( 732 ) Targanta Therapeutics Corporation, St.Laurent (CA)
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( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 187.073
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 117.078
( 732 ) I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)
( 111 ) 119.913
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 127.569
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 137.555
( 732 ) PEZ International Ag, Traun (AT)
( 111 ) 137.610
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.611
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.614
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.615
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.616
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.637
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.830
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.831
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.832
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 137.835
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 138.077
( 732 ) Berghaus Limited, London (GB)
( 111 ) 138.802
( 732 ) MVP GLOBAL,LLC, Augusta,Georgia (US)
( 111 ) 138.813
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 139.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.940
( 732 ) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 140.464
( 732 ) KOMMUNÁLINFÓ Információs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 140.514
( 732 ) Corvinum Borászati, Befektetési és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 141.072
( 732 ) KANGOL Limited, Cleator, Cumbria (GB)
( 111 ) 141.520
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 141.636
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.683
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.315
( 732 ) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)
( 111 ) 157.235
( 732 ) MetLife Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.338
( 732 ) BRENDON Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.768
( 732 ) EGMONT Hungary Könyv- és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.605
( 732 ) Dang Le Nguyen Vu, Buon Ma Thout City, Dak Lak Province (VN)
( 111 ) 178.670
( 732 ) ANTALFI TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)
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( 111 ) 179.024
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.025
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.611
( 732 ) ALVEOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 180.344
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 181.228
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)
( 111 ) 181.601
( 732 ) Targanta Therapeutics Corporation, St.Laurent (CA)
( 111 ) 182.420
( 732 ) Ed.Haas International GmbH, Traun (AT)
( 111 ) 187.073
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 204.191
( 732 ) Barabás Imre, Budapest (HU)
( 111 ) 204.256
( 732 ) SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.418
( 732 ) Lázár Gergely, Budapest (HU)
( 111 ) 204.503
( 732 ) Kizman István, Budapest (HU)
ifj. Kizman István, Budapest (HU)
Kizman Enikő, Budapest (HU)
( 111 ) 204.510
( 732 ) Bognár és Társa 2001 Kft., Dabas (HU)
( 111 ) 204.515
( 732 ) K-Ferro Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 204.521
( 732 ) Bárándi Kenyér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Báránd (HU)
( 111 ) 204.565
( 732 ) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit Közhasznú Kft., Zánka (HU)
( 111 ) 204.857
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( 732 ) Nővérbank Házi Betegápoló Szolgáltató és Közvetítő Bt., Budapest (HU)

( 111 ) 205.063
( 732 ) Patikus Céh Kft., Izsák (HU)
( 111 ) 205.082
( 732 ) Laczó Pál, Szigethalom (HU)
( 111 ) 205.150
( 732 ) Sváb-Gasztro Kft:, Debrecen (HU)
( 111 ) 205.184
( 732 ) Tihany-Rege Kft., Tihany (HU)
( 111 ) 205.272
( 732 ) Eurojet Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.277
( 732 ) Kovács Géza, Taksony (HU)
Otti Csaba, Budapest (HU)
( 111 ) 205.314
( 732 ) Kinczler Ferenc, Budapest (HU)
( 111 ) 205.315
( 732 ) Hadházi Gyula, Debrecen (HU)
( 111 ) 205.388
( 732 ) Welding Partner Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 205.396
( 732 ) K-Ferro Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 205.425
( 732 ) Cognit Development Kft., Tata (HU)
( 111 ) 205.426
( 732 ) Cognit Development Kft., Tata (HU)
( 111 ) 205.427
( 732 ) Cognit Development Kft., Tata (HU)
( 111 ) 205.523
( 732 ) Szomolya Községi Önkormányzat, Szomolya (HU)
( 111 ) 205.569
( 732 ) Vero-Medical Kft., Győr (HU)
( 111 ) 205.614
( 732 ) SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.615
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( 732 ) Cop-Group Security Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 205.687
( 732 ) Uzonyi Péter, Esztergom (HU)
( 111 ) 205.704
( 732 ) Rodent Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.723
( 732 ) Kiss György, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 205.737
( 732 ) Márkus Attila, Budapest (HU)
( 111 ) 205.760
( 732 ) Nefrológiai Szolgáltatók Egyesülete, Budapest (HU)
( 111 ) 205.802
( 732 ) Europ-Med Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 205.804
( 732 ) X-Presso Coffee Kft., Tahitótfalu (HU)
( 111 ) 205.929
( 732 ) Florasca Kft., Osli (HU)
( 111 ) 206.022
( 732 ) Backshop Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.042
( 732 ) Dohányos László Árpád, Békéscsaba (HU)
Bondár Balázs, Doboz (HU)
Szabó Ábrahám, Békéscsaba (HU)
Murzsicz Norbert, Békéscsaba (HU)
Máté Gergő László, Békéscsaba (HU)
Szombathelyi Dávid, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 206.065
( 732 ) Adri Gyros Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.156
( 732 ) Nagy Lajos, Wolfratshausen (DE)
( 111 ) 206.195
( 732 ) Monsignore Security Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.297
( 732 ) Celsus Természetgyógyászati Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.312
( 732 ) Prágai Trade Kft., Magyarbánhegyes (HU)
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( 111 ) 206.415
( 732 ) Thanh Long Euro Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.416
( 732 ) Promda Bt., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 206.537
( 732 ) Tománné Fekete Gabriella, Tárnok (HU)
Tomán József, Tárnok (HU)
( 111 ) 206.672
( 732 ) Nádas Patrik Nándor, Budapest (HU)
( 111 ) 206.676
( 732 ) HOR-KOLL Kft., Várpalota (HU)
( 111 ) 206.729
( 732 ) GetFitFast Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.732
( 732 ) Pallér Csarnok Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.058
( 732 ) Már Lajos, Biharkeresztes (HU)
( 111 ) 207.455
( 732 ) Florasca Kft., Osli (HU)
( 111 ) 207.515
( 732 ) Ormos Intézet zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.579
( 732 ) Kuthy Mercédesz Mária, Martonvásár (HU)
Nagy-Kuthy Zoltán, Martonvásár (HU)
( 111 ) 207.617
( 732 ) Leomilla Kft., Szekszárd (HU)
( 111 ) 207.734
( 732 ) Virabel Kft., Taksony (HU)
( 111 ) 207.735
( 732 ) Sakret Hungária Bt., Jánossomorja (HU)
( 111 ) 207.870
( 732 ) Bíró Attila Szabolcs, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 207.905
( 732 ) Mazsi Kft., Esztergom-Kertváros (HU)
( 111 ) 207.917
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( 732 ) Czeglédy László, Miskolc (HU)

( 111 ) 207.944
( 732 ) OKTOTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budakeszi (HU)
( 111 ) 207.983
( 732 ) Csobolyáné Zombory Andrea, Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 208.021
( 732 ) Tour de Dental Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 208.073
( 732 ) Hajósi Kata Réka, Debrecen (HU)
Tokai-Kiss Zsolt, Hajdúszoboszló (HU)
( 111 ) 208.312
( 732 ) Holka Dávid, Budapest (HU)
( 111 ) 208.406
( 732 ) Forrás Centrum Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.427
( 732 ) Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)
( 111 ) 208.432
( 732 ) Kőszegi Xénia, Budapest (HU)
( 111 ) 208.506
( 732 ) Perfekt-Dent Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 208.580
( 732 ) Somogyi Kinga, Bicske (HU)
( 111 ) 208.630
( 732 ) Mediczina-Dental Fogorvosi Bt., Abaújszántó (HU)
( 111 ) 208.682
( 732 ) Szeghő-Dental Bt., Baja (HU)
( 111 ) 208.751
( 732 ) Hadházi Gyula, Debrecen (HU)
( 111 ) 208.767
( 732 ) Szegedi Zsolt, Budapest (HU)
( 111 ) 208.872
( 732 ) Siker Kft., Tiszakécske (HU)
A rovat 112 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
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( 111 ) 113.423
( 732 ) GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 117.078
( 732 ) I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)
( 111 ) 119.426
( 732 ) GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 119.913
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 120.513
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 122.406
( 732 ) Croda Americas LLC, New Castle, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 122.407
( 732 ) Croda Americas LLC, New Castle, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 125.162
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 125.414
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 126.409
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 127.107
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 127.108
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 127.569
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 128.695
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 129.991
( 732 ) KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 130.699
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 130.706
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
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( 111 ) 130.886
( 732 ) Aladdin Temp-Rite LLC, Hendersonville (US)
( 111 ) 136.566
( 732 ) Budapesti Szimfonikus Zenekari Egyesület, Budapest (HU)
( 111 ) 137.566
( 732 ) ARAI HELMET, LTD., Saitama-shi, Saitama-ken (JP)
( 111 ) 138.077
( 732 ) Berghaus Limited, London (GB)
( 111 ) 138.465
( 732 ) Gemstar Development Corporation, Santa Clara (US)
( 111 ) 139.585
( 732 ) General Cigar Co.,Inc.,, Glen Allen,Virginia (US)
( 111 ) 140.212
( 732 ) Telluride Enterprises Limited, Nicosia (CY)
( 111 ) 140.464
( 732 ) KOMMUNÁLINFÓ Információs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 140.503
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 140.936
( 732 ) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
( 111 ) 141.427
( 732 ) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 142.563
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 142.840
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 142.971
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 144.060
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 144.335
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 144.452
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 145.397
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( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

( 111 ) 147.575
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 147.844
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 149.591
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 149.607
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.198
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.251
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.421
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 154.764
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 155.209
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 156.455
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 156.457
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 157.003
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 158.154
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 160.623
( 732 ) KEE SAFETY LIMITED, Cradley Heath, West Midlands (GB)
( 111 ) 160.782
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 160.783
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 161.036
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
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( 111 ) 170.715
( 732 ) Gabosco Consulting Limited, Nicosia (CY)
( 111 ) 175.966
( 732 ) Genodin Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.402
( 732 ) BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.583
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 177.670
( 732 ) Haas György 50%, Budapest (HU)
Kobza Zsuzsanna Mária 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 177.877
( 732 ) FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 178.365
( 732 ) KOLBÁSZDA Vendéglátó és Gasztronómiai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.547
( 732 ) PROGRESPOL Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.800
( 732 ) Aventis Pharmaceuticals Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Bridgewater, New Jersey (US)
( 111 ) 179.030
( 732 ) XI LIAN Nemzetközi Külkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.317
( 732 ) BRIOLETT Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Sopron (HU)
( 111 ) 179.468
( 732 ) EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 179.533
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 179.699
( 732 ) Béky László, Budajenő (HU)
( 111 ) 180.022
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs, Terrapark D4 épület (HU)
( 111 ) 180.231
( 732 ) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas
(US)
( 111 ) 180.433
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( 732 ) Automobiles Citroën, 75017 Paris (FR)

( 111 ) 180.824
( 732 ) Fabianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szálka (HU)
( 111 ) 182.016
( 732 ) NOVARTIS Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.270
( 732 ) NOVARTIS Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.329
( 732 ) BIOGAL-TEVA PHARMA Gyógyszerforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 182.765
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.482
( 732 ) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
( 111 ) 183.515
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 187.073
( 732 ) Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
( 111 ) 196.282
( 732 ) GR Sarantis Cyprus Limited, Nicosia (CI)
( 111 ) 196.739
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.644
( 732 ) Recruit Holdings Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 200.074
( 732 ) Lemiszkáta Meseház Betéti társaság, Keszthely (HU)
( 111 ) 204.124
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.125
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.019
( 732 ) GR Sarantis Cyprus Limited, Nicosia (CI)
( 111 ) 205.374
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.603
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 207.919
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.180
( 732 ) FUSO Ecosystem Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.328
( 732 ) GR Sarantis Cyprus Limited, Nicosia (CI)
( 111 ) 209.371
( 732 ) Alternative Media Investment Kft., Budapest (HU)
A rovat 90 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 196.766
( 732 ) Kerzner International Limited (a company of the Bahamas), Nassau (BS)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 199.029
( 732 ) Magrikné Horváth Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.870
( 732 ) Bíró Attila Szabolcs, Békéscsaba (HU)
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 13 00127
( 731 ) Zu Li Go, Kiev (UA)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 12 03649
( 731 ) Rácz Zsoltné, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 12 03157
( 731 ) SZILDÁN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G.§ K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 01720
( 731 ) Hypelogic Kft, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 12 03076
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vittay Dorottya jogtanácsos, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 12 04454
( 731 ) Baki-Trans Kft., Besnyő (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 01 01352
( 731 ) Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 01 01680
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 01 01681
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
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( 210 ) M 01 01683
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 01 01641
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 01 01679
( 731 ) Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 02 04205
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 02 04203
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 02 04202
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 02 04201
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 02 04200
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 06 03346
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 07 01171
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 09 01615
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 10 02776
( 731 ) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 10 03434
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 10 03433
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 01524
( 731 ) KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
( 210 ) M 11 03272
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 210 ) M 12 00108
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 00109
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 00228
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 02143
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 807.028
( 546 )

( 511 ) 30, 35, 42
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.011.208
( 546 )
( 511 ) 35, 41-42
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.045.837
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.069.161
( 541 ) LE COLLINE DEI FILARI
( 511 ) 33
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.091.440
( 541 ) BIRDprotect
( 511 ) 19
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.103.867
( 541 ) Expert Tray
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.110.517
( 546 )

( 511 ) 20
( 580 ) 2013.04.11.
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( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.116.196
( 541 ) ONLY ONE QUALITY, THE FINEST
( 511 ) 33
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.125.514
( 541 ) FERMIN
( 511 ) 1, 30
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.133.975
( 541 ) choclo
( 511 ) 30, 32
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.117
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 40
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.227
( 541 ) BACKBOX
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.228
( 541 ) BAKEBOX
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.231
( 541 ) LIBERO-XY
( 511 ) 10
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.275
( 546 )
( 511 ) 9, 35-36
( 580 ) 2013.04.04.
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( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.316
( 541 ) CAP NOVAN
( 511 ) 25
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.379
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.393
( 546 )
( 511 ) 35, 39
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.406
( 541 ) EFI-2
( 511 ) 9
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.416
( 541 ) AIRFLUSEL
( 511 ) 5
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.422
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.439
( 541 ) EREDITA
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.492
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( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.505
( 541 ) Cho~Rone
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.576
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.579
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.590
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.591
( 541 ) PRM
( 511 ) 9
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.669
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( 541 ) i_watch
( 511 ) 14
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.672
( 541 ) DURO-TAK
( 511 ) 1, 5, 10
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.724
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.741
( 541 ) MOFUDER
( 511 ) 5
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.796
( 541 ) LEOVOL
( 511 ) 20
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.799
( 546 )
( 511 ) 20
( 580 ) 2013.04.04.
( 450 ) GAZ 12/2013
( 111 ) 1.153.872
( 541 ) BUMBLE BEE
( 511 ) 29
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.153.878
( 546 )
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( 511 ) 9, 38, 41
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.153.926
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 18, 25-26, 35, 40, 42
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.153.976
( 546 )

( 511 ) 36, 41, 45
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.021
( 541 ) EFI-4
( 511 ) 9
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.034
( 546 )

( 511 ) 6, 9, 20
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.188
( 546 )

( 511 ) 34
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( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.216
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.224
( 541 ) SPAR PREMIUM BRATAPFELZAUBER
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.225
( 541 ) SPAR PREMIUM LEBKUCHENZAUBER
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.242
( 541 ) BLUE BEYOND
( 511 ) 34
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.336
( 546 )

( 511 ) 1, 3-5, 21
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.337
( 546 )
( 511 ) 1, 3-5, 21
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.376
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( 546 )

( 511 ) 35
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.462
( 541 ) MDLZ
( 511 ) 29-30, 32, 35
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.488
( 541 ) kyaverde
( 511 ) 9, 16, 35-36, 38, 41-42
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.502
( 541 ) flexoCOMPACT
( 511 ) 9, 11, 42
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.508
( 546 )

( 511 ) 37, 42, 45
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.523
( 541 ) LOCTITE
( 511 ) 5, 7, 10
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.574
( 546 )

( 511 ) 23-25
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
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( 111 ) 1.154.608
( 541 ) DPM
( 511 ) 9
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.628
( 541 ) CD
( 511 ) 25
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
( 111 ) 1.154.631
( 541 ) ÇAYKUR ICE TEA
( 511 ) 30
( 580 ) 2013.04.11.
( 450 ) GAZ 13/2013
A rovat 57 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 473.229
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 836.313
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.066.097
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.096.808
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.099.520
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.110.152
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.169
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.194
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.195
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.201
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.224
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.256
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.264
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.337
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.356
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.367
( 151 ) 2013.06.19.
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( 111 ) 1.135.379
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.390
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.395
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.404
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.434
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.445
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.451
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.464
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.467
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.502
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.519
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.573
( 151 ) 2013.06.15.
( 111 ) 1.135.574
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.576
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.604
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.612
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.623
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.729
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( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.735
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.756
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.760
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.783
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.983
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.135.988
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.083
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.084
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.093
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.113
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.136
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.180
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.193
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.227
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.136.230
( 151 ) 2013.06.19.
( 111 ) 1.137.316
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.363
( 151 ) 2013.07.02.
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( 111 ) 1.137.398
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.405
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.410
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.434
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.468
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.474
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.476
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.477
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.512
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.514
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.518
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.544
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.561
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.582
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.598
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.636
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.693
( 151 ) 2013.07.02.
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( 111 ) 1.137.718
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.719
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.736
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.763
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.764
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.766
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.806
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.817
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.831
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.840
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.893
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.895
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.906
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.950
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.964
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.973
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.976
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.137.977
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( 151 ) 2013.07.03.
( 111 ) 1.138.007
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.008
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.011
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.012
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.013
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.014
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.015
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.016
( 151 ) 2013.07.03.
( 111 ) 1.138.024
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.072
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.095
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.105
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.106
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.107
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.177
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.215
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.272
( 151 ) 2013.07.02.
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( 111 ) 1.138.322
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.327
( 151 ) 2013.07.02.
( 111 ) 1.138.364
( 151 ) 2013.07.02.
A rovat 106 darab közlést tartalmaz.
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