
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 17 01185

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  EURO-MALL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SHOPMARK

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készitmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); komposzt, szalma (trágya); só konzerváláshoz, kivéve az

 élelmiszereket; bizonyos adalékok az élelmiszeripar számára.

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru); festékek, kencék, lakkok ipari, kézműipari és művészeti célokra;

 ruhafestékek; színezőanyagok élelmiszerekhez és italokhoz.

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajak, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

dezodorok emberek vagy állatok számára; szobaillatosító készitmények; egészségügyi készitmények mint

 piperecikkek.

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készitmények; egészségügyi készitmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru);

egészségügyi készitmények a személyes higiénia céljaira, a piperecikkek kivételével; pelenkák csecsemők és

inkontinenciában szenvedők számára; dezodorok nem emberek vagy állatok számára; gyógyhatású samponok,

szappanok,lemosószerek és fogkrémek; étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek

egészségügyi előnyei vannak; húshelyettesítők, diétás élelmiszerek és italok gyógyászati vagy állatgyógyászati

 alkalmazásra; dohánymentes cigaretták,gyógyászati célra.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru); fémek fólia vagy por alakban, további

feldolgozásra, fém építőanyagok; kisebb fémcikkek; hordozható épületek vagy fémszerkezetek; egyes funkció

 vagy rendeltetés szerint máshová nem sorolt árucikkek nem nemesfémből.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mindenféle

 motor- és hajtógép-alkatrészek; elektromos tisztítógépek és berendezések.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); evőeszközök nemesfémekből, villanyborotvák és

 elektromos nyírógépek (kézi eszközök).
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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); készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra; hajókat ellenőrző

készülékek és berendezések mint mérő-, valamint utasítást továbbító készülékek és berendezések; szögmérők;

lyukkártyás irodagépek; valamennyi számítógépesprogram és szoftver, tekintet nélkül az adathordozóra vagy a

 terjesztés módjára.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközökés árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); rögzítő kötések és speciálisan gyógyászati célú ruházat; menstruációs,fogamzásgátlási

és szülészeti árucikkek, eszközök és műszerek; gyógyászati cikkek és protézisek, mesterséges vagy szintetikus

 anyagokból; kifejezetten gyógyászati célra készített bútorok.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); légkondicionáló berendezések;

elektromos és nem elektromos ágymelegítők,forró vizes palackok, melegítőpárnák; elektromosan fűtött párnák és

 takarók nem gyógyászati használatra; elektromos forróvíztartályok; elektromos főzőedények.

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

szereplő valamennyi áru); földi járművek motorjai és hajtógépei; földi járművek tengelykapcsolói és erőátviteli

 alkatrészei; légpárnás járművek.

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, ékszerutánzatok, például strassz;

mandzsettagombok, nyakkendőtűk,nyakkendőcsíptetők; kulcskarikák, kulcsláncok és ezek díszei; apró

 díszítőtárgyak, bizsuk; ékszertartó dobozok; alkatrészek ékszerekhez és órákhoz.

 15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mechanikus zongorák és

 tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); papírvágó kések; tokok, fedelek, borítók és papír

tárolására vagy rögzítésére szolgáló eszközök; egyes irodai gépek;festőkellékek művészeti használatra és beltéri

és kültéri festéshez; egyes eldobható papíráruk; egyes papírból vagy kartonból készült, funkció vagy rendeltetés

 szerint máshová nem sorolt áruk.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

csövek és tömlők, nem fémből (az osztálybetűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); gumianyag

abroncsok újrafutózásához; szennyezésgátló úszógátak; ragasztószalagok nem orvosi, papíripari vagy háztartási

használatra; műanyagfóliák, nem csomagolásra; rugalmas fonalak, gumi- vagyműszálak nem textilipari

használatra; egyes, az ebbe az osztályba tartozó anyagokból készült, rendeltetés vagy funkció szerint máshová

 nem sorolt áruk.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;
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ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru);bőröndök és bevásárló táskák; poggyászcímkék; névjegykártyatartók és

 levéltárcák; dobozok és tokok bőrből vagy műbőrből.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru); félig megmunkált faáruk;furnérlemezek; építési üveg; üvegzúzalék utak megjelöléséhez; fali

 levélszekrények.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru); fémbútor, kempingbútor, puskatartó állványok, újságtartó

állványok; beltéri árnyékolók ablakokba; ágyneműk; tükrök, továbbá lakberendezési és piperetükrök;

rendszámtáblák, nem fémből; kisebb tömegcikkek nem fémből; nem fémből készültvagy nem fali

 levélszekrények.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével}; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket;üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); eszközök és tartályok háztartási és konyhai célokra; kis, kézi konyhai eszközök

darálásra, őrlésre, zúzásra vagy törésre; szervírozó eszközök; fésűk,elektromos és nem elektromos; fogkefék,

 elektromos és nem elektromos; táltartók és rekeszes palacktartók.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyerstextilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); zsinórok és zsinegek természetes vagy mesterséges textilrostból, papírból

vagy műanyagból; halászhálók, függőágyak, kötélhágcsók, kötéllétrák;ponyvák járművekhez; egyes funkció vagy

rendeltetés szerint máshová nem sorolt zsákok és táskák; zsákok textilanyagokból csomagoláshoz; állati rostok és

 nyers textilrostok.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); háztartási lenvászon; ágyneműk papírból; hálózsákok,

 hálózsák bélések; szúnyoghálók.

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); parókák,

parókák fejtetőre és álszakállak; hullámcsatok éshajszalagok; hajhálók; csatok és villámzárak; apró

 díszítőtárgyak, nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru); tejes italok (főként tejet tartalmazó); magvak

 emberi fogyasztásra elkészítve, nem ízesítőszerek vagy aromák.

 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); kávé-,

 kakaó-, csokoládé- vagy teaalapú italok; emberi fogyasztásra előkészített gabonakészítmények.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élőállatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); feldolgozatlan gabonafélék; növényi maradványok;

 feldolgozatlan alga; nyers faanyag; tojások keltetéshez; friss gomba és szarvasgomba;állati alom.

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

szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 alkoholmentes italok.

 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);

 dohánypótlék (nem gyógyászati célra).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek

szállítását) mások javára, hogy az ügyfelekkényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, automaták, postai rendeléssel

működő katalógusok vagy elektronikus média útján lehet nyújtani; írott közleményekés feljegyzések rögzítéséből,

átírásából, összeállításából vagy rendszerezéséből álló szolgáltatások, valamint matematikai vagy statisztikai

 adatok összeállítása; reklámügynökségek szolgáltatásai.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); pénz- és valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek az alábbiakat

foglalják magukban: valamennyipénzintézet vagy azokkal kapcsolatban álló intézmények szolgáltatásai;

bankoktól eltérő hitelintézetek által nyújtott szolgáltatások; holdingtársaságok "befektetési alapjainak"

szolgáltatásai; részvényekkel és vagyonnal foglalkozó brókerekszolgáltatásai; vagyonkezelő bevonásával kezelt

valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások; utazási csekkek és akkreditívek kibocsátásával kapcsolatban nyújtott

szolgáltatások; lízingfinanszírozás; épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai; biztosításravonatkozó

 szolgáltatások.

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

szolgáltatás); épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az

építőipar területén működőszakipari vállalkozások; építési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások; hajóépítési

szolgáltatások; szerszámok vagy építőanyagok kölcsönzéséből álló szolgáltatások; javítási szolgáltatások;

különféle javítási szolgáltatások; karbantartásiszolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása érdekében,

 anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); az alapvetően rádió-

 vagy televízióműsorok sugárzásából álló szolgáltatások.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); az állomásokat, hidakat, vasúti kompokat üzemeltető társaságok által nyújtott,

a fuvarozó által igénybe vettszolgáltatások; a szállítójárművek bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások; a tengeri

vontatóhajókkal, kirakodással, kikötők és dokkok működésével, hajótörést szenvedett hajók és rakományaik

mentésével kapcsolatos szolgáltatások; az áruk feladás előtticsomagolásával és elosztásával kapcsolatos

szolgáltatások; az utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy idegenforgalmi hivatalok által

nyújtott információs szolgáltatások, a díjszabással, a menetrenddel és a szállítási móddal

 kapcsolatosinformációnyújtás; a járművek vagy áruk szállítás előtti ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások.

 40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a tárgy

vagy az anyag olyan átalakítása vagy bármely eljárás, amely ezek alapvető tulajdonságait megváltoztatja;

anyagmegmunkálási szolgáltatások, amelyekbármely anyag vagy tárgy gyártási folyamatában előfordulnak, és

 nem építkezéssel kapcsolatosak.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a {bármely formában) személyek nevelésére vagy állatok

idomítására vonatkozó szolgáltatások; azok aszolgáltatások, amelyek alapvető célja az emberek szórakoztatása,
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mulattatása vagy kikapcsolódása; képzőművészeti vagy irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy

 oktatási célból.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás); olyan mérnökök és tudományos szakemberek szolgáltatásai, akik

értékeléseket, becsléseket, jelentéseket készítenek és kutatásokat végeznek a tudomány és a technika területén

(beleértve a műszaki tanácsadást is); számítógépes és technológiaiszolgáltatások számítógépes adatok és

személyes és pénzügyi információk biztonsága, valamint az adatokhoz és információkhoz való jogosulatlan

 hozzáférés kimutatása céljából; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra.

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

valamennyi szolgáltatás); szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, külőnösen utazási irodák,

 utazásközvetítők útján; állatpanziók.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás); a személyek kezeléséhez kapcsolódó orvosi elemzési

szolgáltatások; a mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; a gyógyszertári tanácsadás; az állattenyésztés; a

 növénytermesztési szolgáltatások; a virágművészettel kapcsolatosszolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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