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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 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
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
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B9
T1

Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
T4 Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában
T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása
U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

(200)

(300)
(400)

(500)

(600)

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)
(700)
(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
Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
Uniós elsőbbség adatai
A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
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
Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai
A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai
(731) bejelentő
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(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
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 13 00279
( 220 ) 2013.02.04.
( 731 ) Danubius Robin, Budapest (HU)
Kiss Gabriella, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Zöldenergiás épület felújítási energiatakarékossági tanácsadás; zöldenergiás épület és lakóhajó számítógépes

rendszerelemzés; zöldenergiás épület és lakóhajó minőségellenőrzés.
( 210 ) M 13 01428
( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) T-Systems Magyarország Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest
( 541 ) JövőKép
( 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; írógépek és 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02301
( 220 ) 2013.08.13.
( 731 ) Kiskassai Import/Export Kft., Kiskassa (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrpórázok, bőrszíjak, kutyakiképzéshez használt ostorok és eszközök, nyakörvek állatok számára, hámok

állatok részére (kutyahámok).
21

Állati hajlékok, ketrecek, kutya és macsak szállítására szolgáló boxok, terráriumok, ólak és alomládák

háziállatok részére; ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak; etetőedények háziállatok részére; etetők, etető
berendezések, ivóedények, madárfürdők, kézi működtetésű tisztítókészülékek kisállatok tisztítására, fésűket,
szivacsokat, keféket és tisztító ecseteket is beleértve, kiegészítők állatketrecekhez, azaz ülőrudak, létrák, hinták,
fürdők, fürdőkádak, tükrök, itatók, tálak, adagoló gyűrű, etetők állatok számára; fésűk és kefék háztartási
háziállatoknak, macskaalom tálca.
31

Mezőgazdasági termékek, mégpedig gabona, széna, szalma, burgonya, répa, élő állatok, aprómagok,

tápanyagok állatok számára, hal, madár, hízlaló, zöld- és kisállat takarmányokat is beleértve, takarmánymész,
takarmányliszt, ehető rágcsálnivalók, friss gyümölcs és zöldség; hordágy állatokra; háziállatok nem gyógyászati
takarmány-kiegészítő és erősítőszerei; házi alom, madárhomok, tintahal héjak, kölesrudak és rágórudak madarak
és rágcsálók részére; rágcsálnivalók háziállatok részére, háziállati táplálék, konzervált kutyaeledel és
M1055
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macskaeledel; száraz kutyaeledel és macskaeledel; kis etetők állatok számára; magvak madaraknak; haleledel;

csemegék és sütemények háziállatoknak; kis fekhelyek állatoknak.
( 210 ) M 13 02554
( 220 ) 2013.09.06.
( 731 ) Lantai Tamás, Pécs (HU)
( 541 ) ÉLETMENTŐ KÁRTYA
( 511 ) 16

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
( 210 ) M 13 02624
( 220 ) 2013.09.12.
( 731 ) Xiang Zhong, Budapest (HU)
( 541 ) VESTITO
( 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).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Olaszországból származó ruházati cikkek.

( 210 ) M 13 02669
( 220 ) 2013.09.18.
( 731 ) Húsház Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Járai Gábor, dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HÚSHÁZ HUNGARY
( 511 ) 35
40

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek hússal, hal-, baromfi- és vadhússal, húskivonatokkal kapcsolatban.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok tartósítása, fagyasztása, fagyasztásos tartósítási szolgáltatások.

( 210 ) M 13 02686
( 220 ) 2013.09.18.
( 731 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések
(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,
írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,
levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,
nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,
papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,
szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),
toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
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Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton, pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,
újságelőfizetések intézése mások számára.
36

Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon
keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,
tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,
vagyonkezelés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, elektronikus desktop kiadói tevékenység,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolai
szolgáltatások (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása,
show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), szakmai újraképzés, szemináriumok
rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 210 ) M 13 02893
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gachályi Bence, Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; járóbetegek és fekvőbetegek orvosi ellátása, általános orvosi szakorvosi ellátás;

diagnosztizálás, vizsgálat, műtéti beavatkozás, sebészeti konzílium, gyógykezelés, egyéb humán-egészségügyi
ellátás, fizikai közérzetet javító szolgáltatások, betegápolási és kórházi szolgáltatások.
( 210 ) M 13 02895
( 220 ) 2013.10.04.
( 731 ) Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) dr. Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hungarogipsz
( 511 ) 19

Gipszkartonok.

( 210 ) M 13 03036
( 220 ) 2013.10.18.
( 731 ) dr. Vajda Zoltán, Budapest (HU)
( 591 )

( 511 ) 45

Társkereső szolgáltatások; társkeresés, társkereső klubok.

( 210 ) M 13 03108
( 220 ) 2013.10.25.
( 731 ) Prospero Food Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) olivaj
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 13 03113
( 220 ) 2013.10.28.
( 731 ) Balogh Renáta Éva, Mátészalka (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak
(fogyasztói tanácsadás); közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célokból;
marketing; piackutatás; rádiós-reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 03123
( 220 ) 2013.10.28.
( 731 ) dr. Tapolczai Nóra 16%, Budapest (HU)
dr. Drabos Erik 14%, Budapest (HU)
dr. Filó Mihály 14%, Budapest (HU)
dr. Kató Zoltán 14%, Budapest (HU)
dr. Kőrösy Gyula 14%, Budapest (HU)
dr. Szabó Gergely 14%, Érd (HU)
dr. Alexi Judit 14%, Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 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 valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03176
( 220 ) 2013.10.31.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölesönzése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;
számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
tördelési szolgáltatások hirdetéssi célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
39

Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; csomagküldemények elosztása; elektronikus úton rögzített

adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; gépkocsival történő szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása;
raktározás, tárolás; szállítás logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); on-line elérhető elektronikus publikáció, nem
letölthetők; on-line játékok szolgáltása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása; rádióés televízió programok készítése; sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(ta)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 13 03189
( 220 ) 2013.11.04.
( 731 ) Brandcontrol Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03229
( 220 ) 2013.11.06.
( 731 ) Dr. Szentkirályi Béla, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berendy Beatrix, Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEMÖREGSZEM
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 03259
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Viktor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Szájbalzsam.
Gyógyhatású kozmetikai készítmény.
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( 210 ) M 13 03260
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Viktor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Dezodor.
Gyógyhatású kozmetikai készítmény.

( 210 ) M 13 03288
( 220 ) 2013.11.11.
( 731 ) Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest
( 541 ) Brutális biológia
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 03289
( 220 ) 2013.11.11.
( 731 ) Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest
( 541 ) Brutális kémia
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 03290
( 220 ) 2013.11.11.
( 731 ) Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest
( 541 ) Brutális történelem
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 03291
( 220 ) 2013.11.11.
( 731 ) Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest
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( 541 ) Brutális fizika
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 03366
( 220 ) 2013.11.19.
( 731 ) Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Kincskeresés során megtalált amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), dísztűk, érmék,

időmérő eszközök, órák, jelvények nemesfémből, melyek a geocachinghez kapcsolódnak.
16

Geocachinghez kapcsolódó nyomdai termékek (térkép), geocachinghez kapcsolódó tanítás és oktatási

anyagok (készülékek kivételével).
21

Geocachinghez kapcsolódó serlegek, hőszigetelt tartályok, üvegek (tárolóedények), kincskeresés során

megtalált zománcozott üvegek.
25

Természetjárás, kincskeresés során használt ruházati cikkek, melyekbe bele lehet tenni a gps-t, iránytűt.

35

Geocachinghez kapcsolódó hirdetési tevékenység.

41

Természetjárás, azzal kapcsolatos szórakoztatás, geocachinghez kapcsolódó versenyek szervezése és

oktatása, sport és kulturális tevékenység.
( 210 ) M 13 03531
( 220 ) 2013.11.27.
( 731 ) Rókás Bence, Üröm (HU)
( 541 ) B10 aqua
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 03532
( 220 ) 2013.11.27.
( 731 ) Rókás Bence, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 03604
( 220 ) 2013.11.28.
( 731 ) Gábossy Ádám 50%, Solymár (HU)
Gábossy Áron 50%, Solymár (HU)
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( 740 ) dr. Kutasi Balázs,Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) L-Louis
( 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 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03616
( 220 ) 2013.12.02.
( 731 ) Tóth Gergely, Somogysárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás (online); hirdetési hely kölcsönzése, online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámidő bérlete távközlési médiumban (rádióban); áruk bemutatása kommunikációs médiában
(rádióban), reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek.
38

Rádióadás; rádióadás (műsorszórás); online rádióadás; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió útján);

rádióprogramok készítése; zeneszórás; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; internetes
fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása; üzenetek küldése; hírügynökségek.
( 210 ) M 13 03637
( 220 ) 2013.12.03.
( 731 ) Jurasits Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurasits Zsolt, Budapest
( 541 ) Szentgyörgyi por
( 511 ) 29
30

Gyümölcs csipsz; magvak, elkészítve; snack ételek; szárított zöldségek; zöldségek, tartósított.
Aromás készítmények élelmezéshez; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; chips(gabonakészítmény);

glutén (sikér) étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara.
31

Búzacsíra állati fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hízlalására; erősítő takarmány állatoknak.

( 210 ) M 13 03643
( 220 ) 2013.12.02.
( 731 ) ÉLPAK Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
( 541 ) HUNYADI MÁTYÁS
( 511 ) 5

Gyógyvíz.

( 210 ) M 13 03671
( 220 ) 2013.12.05.
( 731 ) Róth Ferencné, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Beviz Ákos, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41
44

Egészségvédő klubok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatás, vizsgáztatás.
Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; szépségszalonok; terápiás

szolgáltatások.
( 210 ) M 13 03743
( 220 ) 2013.12.12.
( 731 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Orrtisztítással kapcsolatos gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati

készülékek; pumpák gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító
eszközök.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 13 03744
( 220 ) 2013.12.12.
( 731 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Orrtisztítással kapcsolatos gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati

készülékek; pumpák gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító
eszközök.
( 210 ) M 13 03758
( 220 ) 2013.12.13.
( 731 ) KG Invest 2008 Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; megújuló energetikai

területtel kapcsolatos reklámozás.
M1063
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Fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; megújuló

energetikai területtel kapcsolatos építkezés/épületgépészeti kialakítás.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; környezetvédelmi kutatás.

( 210 ) M 13 03798
( 220 ) 2013.12.18.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03800
( 220 ) 2013.12.18.
( 731 ) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
( 591 )
( 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; írógépek és 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).
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 03811
( 220 ) 2013.12.18.
( 731 ) Biocean Science & Nutrition Inc., Montreal, Quebec (CA)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BIOCEAN
( 511 ) 3

Tengervíz alapú készítmények bőrápoláshoz és orrhigiéniához spray kiszerelésben; fogkrémek;

kozmetikumok; szépségápolási termékek és higiénés termékek személyes használatra, azaz szappanok szilárd és
folyékony kiszerelésben; szépségtejek és maszkok, testápoló krémek, bőrápoló folyadékok és krémek; samponok,
kondicionáló és revitalizáló készítmények hajra.
5

Élelmiszer kiegészítők, azaz tengervíz alapú készítmények ampullás kiszerelésben; élelmiszer kiegészítők

tengervíz alapú készítmények palackos kiszerelésben, szemcseppek, tengervíz alapú készítmények bőrápolásra és
orrhigiéniához spray kiszerelésében (terápiás használatra); élelmiszer kiegészítők, azaz tengervíz alapú italok
ampullás kiszerelésben; élelmiszer kiegészítők, tengervíz alapú italok palackos kiszerelésben; élelmiszer
kiegészítők, zsírsavak lágy kapszulákban.
( 210 ) M 13 03847
( 220 ) 2013.12.20.
( 731 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Találd meg a helyet, ahol igazán kikapcsolódhatsz! A műsorszám támogatója a Fundamenta-Lakáskassza
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámozás; televíziós reklámozás.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások;
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gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanlízing; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi szponzorálás,
támogatás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.
( 210 ) M 13 03857
( 220 ) 2013.12.20.
( 731 ) FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dárdai András Ernő, Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Matyó Drink
( 511 ) 30

Csokoládéalapú italok; csokoládés tej; jeges tea; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú italok; kávé

tejjel; tea; tea alapú italok.
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 03869
( 220 ) 2013.12.20.
( 731 ) HOBAGÉP Bt. 100%, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Szováti Szabolcs, Sopron
( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézi működtetésű mezőgazdasági mérőeszköz.

44

Mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatás.

( 210 ) M 13 03871
( 220 ) 2013.12.20.
( 731 ) FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd,Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hip Hop Drink
( 511 ) 30

Csokoládéalapú italok; csokoládés tej (ital); jeges tea; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú italok;

kávé tejjel; tea; tea alapú italok.
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 03897
( 220 ) 2013.12.31.
( 731 ) Veres György, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések.
11

Világító-, fűtő-, és egészségügyi berendezések.

37

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

szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 00012
( 220 ) 2013.12.30.
( 731 ) Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00015
( 220 ) 2014.01.03.
( 731 ) Beville Limited, Nicosia (CY)
( 740 ) dr. Puja János Attila, Dr. Puja 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 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 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).
( 210 ) M 14 00020
( 220 ) 2014.01.06.
( 731 ) Román István, Budapest (HU)
( 541 ) FitBalance
( 511 ) 35

Marketing.

41

Fitnesztanfolyamok vezetése; életmód fejlesztés és tanácsadás.

43

Vendéglátóipar; étel-házhozszállítás.

( 210 ) M 14 00023
( 220 ) 2014.01.06.
( 731 ) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DITAB
( 511 ) 9
16

Digitális topográfiai adatbázis.
Analóg, papír alapú térkép.
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Térképészeti adatbázis fejlesztés.

( 210 ) M 14 00070
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Aceventure Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00072
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Teljesítmény tervezés, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; zenei előadás bemutatása, könyvkiadás,
időszaki kiadványok kiadása, fényképészet, könyvtári kölcsönzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
szórakoztató lehetőségek nyújtása, üzemeltetése; bemutatók szervezése, rendezése szórakoztatás céljára, party
szervezése és lebonyolítása, sport létesítmények biztosítása és üzemeltetése, oktatási célú kiállítások szervezése,
oktatási célú események szervezése és lebonyolítása, képzés szociális szolgáltatások körében, szemináriumok
rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, sport szolgáltatások szponzorálása és promotálása, sportrendezvények
szervezése.
( 210 ) M 14 00073
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
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( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat, ruhaneműk; lábbelik, cipők, csizmák, szandálok, sportcipők, futballcipők, felsőruházat,

rövidnadrágok, szoknyák, gyermek ruhák, ingek, melegítők, szvetterek; sportruházat, zoknik, sapkák, övek
(ruházat), mellények, pólók, póló ingek, dzsörzék (ruházat), kardigánok, gallérok, pizsamák, golf sapkák, kötött
sapkák, napellenzők, svájci sapkák, barettek; baseball sapkák, gyermek fejfedők, csuklyák, kapucnik (ruházat);
papirkalapok (ruházat), szemellenzős sapkák, sálak, kesztyűk (ruházat), nyaksálak (ruházat).
( 210 ) M 14 00074
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bevásárlótáskák, esernyők, bevásárló hálók, táskák, multifunkciós tárcák, hátizsákok, hátizsákok, bőröndök,

kézitáskák; sport táskák, névjegytartók, kártyatartók; erszények, pénztárcák; esernyők és azok alkatrészei;
esernyőbehúzó anyagok; napernyők; strand ernyők, golf ernyők; bőr kulcstartók.
( 210 ) M 14 00075
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papíráruk, könyvek, nyomtatott publikációk, egészségügyi papír, nedves törlőkendők papírból, irodai

felszerelések, bútorok kivételével; pénz csipeszek, papír dobozok, tervrajzok, nem mágneses, papírból készült
bankkártyák; nyomtatványok - kivéve könyvek és időszaki kiadványok; nyomtatott fényképek, időszaki
kiadványok, képregények, útlevéltartók, papír borítók kárpit céljára, táskák és tasakok papírból; papír, címkék,
nem szövetből; huzalok WC ülőkére papírból, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, naptárak, naplók,
reklám kiadványok, brosúrák; noteszok, katalógusok, öntapadó címkék, zsebnoteszek, műanyag fólia
csomagolásra, bromid (fénykép), képes könyvek, könyvecskék, füzetek; magazinok, papír zsebkendők, boríték
papírok, poszterek, poszterek papírból, névjegyek, cégtáblák papírból vagy kartonból, hirdetőtáblák papírból vagy
kartonból, kendők papírból, egészségügyi papír, tollak (íróeszközök), iskolaszerek (papíráruk), transzparensek
papírból.
( 210 ) M 14 00076
( 220 ) 2014.01.10.
( 731 ) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 12

Személygépkocsik; tehergépjárművek; autóbuszok; mini-buszok; négykerék-meghajtású gépjárművek;

ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek; zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek (furgonok); sportcélú
haszonjárművek, erőgépek szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; személygépkocsi
ajtókilincsek; légzsákok személygépkocsikhoz; szélvédőtörlők; motorházfedelek személygépkocsikhoz;
légpumpák személygépkocsikhoz; irányjelzők személygépkocsikhoz; párásadás elleni eszközök
személygépkocsikhoz; visszapillantó tükrök személygépkocsikhoz; lökhárítók személygépkocsikhoz;
személygépkocsi karosszériák; szélvédők; biztonsági gyermekülések személygépkocsikhoz; kormánykerekek
személygépkocsikhoz; személygépkocsi műszertáblák; kerekek személygépkocsikhoz; üléshuzatok
személygépkocsikhoz; biztonsági övek járművekhez; villamos hajtású járművek; mentőautók; szerkezeti
alkatrészek és tartozékok személygépkocsikhoz.
( 210 ) M 14 00099
( 220 ) 2014.01.14.
( 731 ) Deák Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Judit Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); konzultáció személyes kérdésekben, személyes tanácsadás.
41

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

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); coaching (tréning), oktatás, pályaválasztási tanácsadás.
( 210 ) M 14 00136
( 220 ) 2014.01.17.
( 731 ) Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerek; gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények; gyógyitalok; diétás
M1069
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készítmények.
6

Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fémből.

10

Gyógyászati eszközök és készülékek.

16

Könyvek, újságok, folyóiratok, hírlevelek, tájékoztatók, prospektusok, poszterek, naptárak, levelezőlapok,

szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; oktatási anyagok (készülékek kivételével); kegytárgyak,szobrocskák
és ajándéktárgyak papírmaséból és kartonból.
20

Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fából, gipszből, viaszból és műanyagból.

25

Használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.

29

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

konzervek; készételek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, pótkávé; lisztek és egyéb gabonakészítmények; száraztészták; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé, cukorkák; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok;
só, mustár, ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
35

Gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények, ajándék-, dísz- és kegytárgyak,

dekorációs termékek, újságok, folyóiratok és egyéb kiadványok, könyvek, CD-k, bőrből készült tárgyak és
bőráruk, háztartási eszközök, konyhafelszerelések, használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők, játékok,
sporteszközök, konzervek, lekvárok, édességek, fűszerek kiskereskedelme; reklámozás.
36

Jótékonysági célú gyűjtés; adománygyűjtések szervezése.

39

Mentőszolgálat; betegek és fogyatékosok szállítása; zarándokutak szervezése, vezetése és lebonyolítása;

segélyszállítmányok továbbítása és elosztása.
41

Oktatás, különösen fogyatékos és hátrányos helyzetű személyek oktatása; szakképzés, különösen

egészségügyi, pszichoterápiás és szociális gondozó szakképzés; óvodák; tanfolyamok szervezése és tartása;
ifjúsági táborok; konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok szervezése és tartása; kiadói tevékenység.
43

Nyugdíjas otthonok, szeretetotthonok; bölcsődék; ingyenkonyhák.

44

Egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; otthonápolás és házigondozás; lelki segély szolgáltatások;

szenvedélybetegeket segítő, gyógyító szolgáltatások; fogyatékosokat segítő szolgáltatások.
45

Segélyezési, jótékonysági és szociális szolgáltatások nyújtása és szervezése; szociális tanácsadás;

természetbeni adományok gyűjtése és átvétele; családsegítő szolgáltatások; gyermekvédelmi és ifjúsági
prevenciós programok; anyasegítő szolgáltatások; időseket segítő szolgáltatások; vasúti szociális szolgáltatások;
természeti katasztrófa által sújtottak segítése; menekültek segélyezése és ellátása; eltűnt személyek felkutatása;
jótékonysági célú egyesületi és közösségi szolgáltatások; jótékonysági célú rendezvények, kiállítások és vásárok
szervezése és tartása.
( 210 ) M 14 00144
( 220 ) 2014.01.17.
( 731 ) "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 00179
( 220 ) 2014.01.22.
( 731 ) Liu Xiao Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest
( 541 ) HARFIA
( 511 ) 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).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00180
( 220 ) 2014.01.22.
( 731 ) Zhu Chen Jun, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest
( 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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 14 00189
( 220 ) 2014.01.22.
( 731 ) SzemTanú Bt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 32

Magyarországról származó 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).
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).
( 210 ) M 14 00190
( 220 ) 2014.01.23.
( 731 ) Hegedűs Máté, Békéscsaba (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakó és helyettesítők; kávé alapú italok; kávé tejjel; kávéaromák; kávébab; kávékoncentrátumok;

instant kávé; koffeinmentes kávé; őrölt kávé.
( 210 ) M 14 00209
( 220 ) 2014.01.24.
( 731 ) dr. Dobrocsi Krisztián Ervin, Budapest (HU)
( 546 )
M1071
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Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos
áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek kölcsönzése a bebibolt.hu
internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal készítése; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos
információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok szervezése; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; babákkal és gyermekekkel
kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és
reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel
kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;
babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.
42

Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,
forgalmazására alkalmas számítógépes-szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk
közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
( 210 ) M 14 00241
( 220 ) 2014.01.28.
( 731 ) DOVI-Trade Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Radványi László, Szekszárd
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 00245
( 220 ) 2014.01.28.
( 731 ) Matusek Balázs, Budapest (HU)
Zseli Zoltán, Kemenessömjén (HU)
Chernov Artem, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó, Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
M1072
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médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi ügyletek, kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; manökenlmodell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból marketing; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; sajtófigyelés; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkaszinók
szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékos párok (ellenfél párok keresése)
szerevezése on-line számítógépes játékok játszására; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok; szolgáltatása
számítógépes hálózatból; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok
lebonyolítása; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek
szervezése; videofilmezés; videofilmgyártás; zene öszzeállítása; zenei produkciók.
42

Adatfeldolgozás; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting

szolgáltatások web oldalakhoz; honlap dizájn tanácsadás; információvédelmi szolgáltatások; informatikai és
infokommunikációs szolgáltatások; informatikai célú adatgyűjtés, kezelés; információ-technológia [IT] tanácsadó
szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez; müszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;
számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerüsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépes szoftver fejlesztés;
számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatásokszerverbérlés; web oldalak alkotása és fenntartása
mások számára.
( 210 ) M 14 00247
( 220 ) 2014.01.29.
( 731 ) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós
( 546 )

M1073
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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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
41

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

( 210 ) M 14 00249
( 220 ) 2014.01.29.
( 731 ) Coworking, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Irodák [ingatlanok] bérlete; irodai asztalok bérlete, székhelyszolgáltatás.

( 210 ) M 14 00258
( 220 ) 2014.01.29.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) IZOFIX
( 511 ) 1

Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

rendeltetésű ragasztóanyagok.
2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok; korróziógátló készítmények.
19

Építőipari felületek bevonó anyagai; tűzálló anyagok; világító útburkolatok.

( 210 ) M 14 00259
( 220 ) 2014.01.29.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LARHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) KATEPOX
( 511 ) 2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok; korróziógátló készítmények.
17

Szigetelőfestékek; szigetelő lakkok; szigetelő lemezek; szigetelő szalagok; szigetelő tapaszok;

tömítőanyagok.
19

Bitumenes építési anyagok beton és falfelületeken; bitumenes bevonatok tetőfedéshez.

( 210 ) M 14 00288
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) DUNAPLASZT
( 511 ) 1

Festékipari hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és

műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok; festőanyagok; nyers természetes gyanták;

színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; festékfelújító anyagok; korróziógátló készítmények, továbbá
csatornafestékek; kalapácslakkok; kerítésfestékek; zománcok; hajófestékek; palafestékek; PVC- és gumifestékek;
radiátorzománcok; teraszfestékek; vékony- és vastaglazúrok; kül- és beltéri falfestékek; lenolajkencék; faátvonó
tapaszok.

M1074
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

valamint reklámozás és marketingtevékenység.
( 210 ) M 14 00289
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LARHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) ALVIKORR
( 511 ) 1

Festékipari hígítók és oldószerek; ipari, tudományos vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és

műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok; festőanyagok; nyers természetes gyanták;

színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; festékfelújító anyagok; korróziógátló készítmények, továbbá
csatornafestékek; kalapácslakkok; kerítésfestékek; zománcok; hajófestékek; palafestékek; PVC- és gumifestékek;
radiátorzománcok; teraszfestékek; vékony- és vastaglazúrok; kül- és beltéri falfestékek;lenolajkencék; faátvonó
tapaszok.
35

Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

valamint reklámozás és marketingtevékenység.
( 210 ) M 14 00295
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Food Analytica Laboratoriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; élelmiszervizsgálat; kutatás és fejlesztés mások részére;

minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyészeti kutatás;
vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.
( 210 ) M 14 00297
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Arany Ászok. Az igaz barátságra!
( 511 ) 32
35

Sörök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés;
televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

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

nyújtása; szórakoztatás.
( 210 ) M 14 00298
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

M1075

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 14 00301
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület, Budapest (HU)
( 541 ) Élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 meridián torna gyakorlatokkal
( 511 ) 10

Orvosi készülékek és műszerek; akupunktúrás tűk, speciális kikészítésű ágyak gyógyászati célokra,

inszufflátorok, diagnosztikai készülékek, elektródák gyógyászati használatra, elektromos akupunktúrás eszközök,
fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, lámpák gyógyászati
használatra, masszírozó készülékek, orvosi köpölyöző üvegek, termoelektromos borogatások, testgyakorlásra
szolgáló gyógyászati készülékek.
41

Nevelés, szakmai képzés, sporttevékenységek alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

egészség(védő) klubok, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása,
filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
öktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, stadionok bérlete,
szemináriumok rendezése és vezetése, testnevelés, tornatanítás.
44

Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi

berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák,
kórházi szolgáltatások, menhelyek (szociális otthonok), orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, pszichológus
szolgáltatásai.
( 210 ) M 14 00302
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CO-ENAPRIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények emberi használatra.

( 210 ) M 14 00310
( 220 ) 2014.01.31.
( 731 ) Molnár Attila, Eger (HU)
( 546 )
( 511 ) 29
35

Számítógép programok (letölthető); számítógép programok (rögzített); számítógép játékszoftver.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célból; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.
42

Információ-technológiai (IT) tanácsadási szolgáltatás; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS); szerverbérlés.

M1076

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 14 00351
( 220 ) 2014.02.05.
( 731 ) MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Energiaelosztás.

40

Energiatermelés.

( 210 ) M 14 00352
( 220 ) 2014.02.05.
( 731 ) MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Energiaelosztás.

40

Energiatermelés.

( 210 ) M 14 00353
( 220 ) 2014.02.05.
( 731 ) MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Energiaelosztás.

40

Energiatermelés.

( 210 ) M 14 00354
( 220 ) 2014.02.05.
( 731 ) MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Energiaelosztás.

40

Energiaelosztás.

( 210 ) M 14 00366
( 220 ) 2014.02.05.
( 731 ) TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)

M1077

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00372
( 220 ) 2014.02.06.
( 731 ) Wu Qiao Xing, Budapest (HU)
( 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 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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 14 00373
( 220 ) 2014.02.06.
( 731 ) Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés.
Fogászat.

( 210 ) M 14 00374
( 220 ) 2014.02.06.
( 731 ) Azimut Consulting Kft., Hatvan (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított (konzervált), szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; dzsemek, lekvárok; kompótok; tej és tejtermékek; étolajok és étzsírok; konzervált szárított és főtt
főzelékek, beleértve a sűrített paradicsomot, hámozott paradacsomot, paradicsomlevet, paprika és paradicsom
kevert sűrítményét, szárított paradicsomport; ecetes uborka, vegyes darabos savanyúság.
M1078
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsszörpök és juice-k,

szirupok és egyéb készítmények italok előállíásához.
( 210 ) M 14 00377
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) PT. BARCO, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (ID)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Kókuszolaj és -zsír [étkezési]; repceolaj, étkezési; kukoricaolaj; olivaolaj, étkezési; szezámolaj.

( 210 ) M 14 00378
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) Cool Living Balaton Kft., Gyenesdiás (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások berendezési tárgyakkal, bútorokkal kapcsolatban.
Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok értékesítése;

ingatlanvásárlási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanok kezelése és értékbecslése;
ingatlantanácsadás.
37

Építkezés; lakóházak építése és átépítése; épületjavítás.

42

Belsőépítészeti és kültéri tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások.

43

Vendéglátóipar; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; szállodai szolgáltatások.
( 210 ) M 14 00381
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) Hatóanyag-Szakértő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SOLVEVIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra,

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, speciális gyógyászati célra szánt - tápszerek.
( 210 ) M 14 00384
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) UniCall Communication Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
M1079

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz,

telefon-összeköttetések, távközléssel kapcsolatos tájékoztatás, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján], üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek
küldése.
( 210 ) M 14 00385
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OmegaMarine Forte +
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00386
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00388
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
35

Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00389
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló
krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,
fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;
hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító
korongok, törlők vagy kendők.
M1080
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és
hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;
kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;
gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;
bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;
diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;
gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;
vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek
részére.
16

Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

könyvek és brosúrák.
( 210 ) M 14 00390
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló
krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,
fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;
hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító
korongok, törlők vagy kendők.
5

Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és
hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;
kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;
gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;
bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;
diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;
gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;
vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek
részére.
16

Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

könyvek és brosúrák.
( 210 ) M 14 00391
( 220 ) 2014.02.07.
( 731 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló
krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,
fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;
hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító
korongok, törlők vagy kendők.
5

Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és
hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;
kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;
gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;
bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;
diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;
gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;
vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek
részére.
16

Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

könyvek és brosúrák.
( 210 ) M 14 00393
( 220 ) 2014.02.10.
( 731 ) Homo Oecologicus Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
41

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tanítási és oktatási anyagok; könyvek; jegyzetek.
Nevelés; szakmai képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint kutatói és tervezői tevékenység; elemző és

kutatószolgáltatások; oktatási szoftvertervezések és -fejlesztések.
( 210 ) M 14 00409
( 220 ) 2014.02.10.
( 731 ) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
( 541 ) MUSKÉTÁS
( 511 ) 33

Borok; almaborok; gyümölcstartalmú alkoholos italok.

( 210 ) M 14 00417
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) "GOING" Bt., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Smiling Planet
( 511 ) 3

Kozmetikumok; fogápoló készítmények; fogfehérítő gélek; fogfehérítő zselék; fogmosó készítmények;
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fogpaszta.
44

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

( 210 ) M 14 00418
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) BIO-HERB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HERB MESTERBALZSAM
( 511 ) 3

Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; balzsamok nem gyógyászati használatra; krémek

testre (nem gyógyhatású); kenőcsök, balzsamok; kozmetikai krémek.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; borogatások;

fájdalomcsillapító krémek; gyógyszerészeti krémek; gyógyhatású krémek bőrre; fájdalomcsillapító balzsamok;
gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.
( 210 ) M 14 00425
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) Molnár Patrik, Veszprém (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 vegyi anyagok; 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 szereplő valamennyi áru).
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 valamennyi áru).
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).
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00435
( 220 ) 2014.02.12.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) LACTIV PLUS BABY
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati
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használatra, gyógyszervegyészeti készitmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag

adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 14 00436
( 220 ) 2014.02.12.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) LACTIV KID
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati
használatra, gyógyszervegyészeti készítmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag
adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 14 00437
( 220 ) 2014.02.12.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) LACTIV PLUS BALANCE
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati
használatra, gyógyszervegyészeti készítmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag
adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 14 00438
( 220 ) 2014.02.12.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) LACTIV PLUS
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati
használatra, gyógyszervegyészeti készitmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag
adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 14 00441
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) Érték Teremtő nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KATTÁRS
( 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; írógépek és 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00448
( 220 ) 2014.02.13.
( 731 ) BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és

tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó; cukor, rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; méz, élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszerek.
35

Élelmiszer kiskereskedelem.

43

Vendéglátás; éttermek, szállodák.

( 210 ) M 14 00451
( 220 ) 2014.02.13.
( 731 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) AJAX AROMA SENSATIONS
( 511 ) 3

Fehérítőszerek, tisztítószerek, súrolószerek és csiszolószerek.

( 210 ) M 14 00452
( 220 ) 2014.02.13.
( 731 ) Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WU2
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, sampon, haklakk, hajhab.

( 210 ) M 14 00454
( 220 ) 2014.02.13.
( 731 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 740 ) Bokros Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 210 ) M 14 00476
( 220 ) 2014.02.17.
( 731 ) LAMPART Vegyipari Gépgyár Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Zománcozott fémtartályok, zománcozott tankok savak és lúgok tárolásához, zománcozott csövek, idomok.

Szivattyúk, szűrők és szelepek, zománcozott hőcserélők, zománcozott áteresztő és leeresztő szelepek

(vegyipari készülékek).
11

Vegyipari készülékek, zománcozott autoklávok (reaktorok), zománcozott kolonnák, hőcserélők,

nyomdaszűrők, ivóvíz klórozó készülék, desztilláló készülékek.
( 210 ) M 14 00488
( 220 ) 2014.02.18.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 541 ) "TV2 csoport"
( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00489
( 220 ) 2014.02.18.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 541 ) "TV2 média csoport"
( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00493
( 220 ) 2014.02.18.
( 731 ) BONION EXTRA Kft., Tiszafüred (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Vizek és egyéb alkoholmentes italok.

( 210 ) M 14 00501
( 220 ) 2014.02.17.
( 731 ) Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) ICE SMART
( 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
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,
mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,
lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,
mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló
programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott
programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,
karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó
szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online
adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció
eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz
használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,
elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus
levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;
vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,
fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;
hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy
továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat
tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és
készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy
szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre
történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép
vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok
és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,
lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;
számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó
eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói
kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;
merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,
audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi
könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus
akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;
fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók
otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;
rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,
lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több
hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,
videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,
digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;
videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett
termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és
tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült
mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS
helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.
14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
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nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) karórák; szíjak órákhoz; óraláncok; óratokok; díszdobozok és
tokok óragyártáshoz; órák; ébresztőórák; stopperórák; kronográfok; díszek [ékszerek]; ékszerfityegők, medálok,
medalionok, jelvények és amulettek; gyűrűk; fülbevalók; karkötők és brossok; láncok és nyakláncok; gyöngyök
[ékszerek]; szobrok nemesfémből; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; kalaptűk, kalapdíszek; cipődíszek;
divatkulcstartók.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható
játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek
játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag
televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és
elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal
működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható
elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb
eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és
pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,
számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus
játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját
képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem
működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai
szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali
folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,
üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén
stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)kommunikációs és

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti
kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;
adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok
letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés
biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli
elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon
szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését
és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes
kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós
műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;
távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video
fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek
elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő
kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;
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távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video

vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,
digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal
rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;
távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;
e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek
terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,
játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,
előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom
folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton
keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós
műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,
sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos
programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió
és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,
nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása
kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek
továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,
sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok
bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával
kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,
hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy
elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,
amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő
biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés
biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, videofelvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz
való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus
kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató
adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.
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 szereplő valamennyi szolgáltatás) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,
szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és
eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és
szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;
online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel
kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;
mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon
keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai
alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve
tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,
szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint
olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges
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és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,

nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és
egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós
tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;
világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint
honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai
konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen
mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók
számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások
online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video
és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,
videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális
rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.
( 210 ) M 14 00502
( 220 ) 2014.02.17.
( 731 ) Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) ICE MUSIC
( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,
mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,
lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,
mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló
programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott
programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,
karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó
szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online
adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció
eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz
használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,
elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus
levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;
vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,
fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;
hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy
továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat
tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és
készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy
szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre
történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép
vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok
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és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,

lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;
számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó
eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói
kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;
merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,
audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi
könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus
akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;
fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók
otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;
rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,
lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több
hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,
videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,
digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;
videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett
termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és
tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült
mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS
helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható
játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek
játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag
televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és
elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal
működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható
elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb
eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és
pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,
számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus
játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját
képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem
működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai
szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali
folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,
üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén
stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)kommunikációs és

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti
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kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;

adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok
letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés
biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli
elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon
szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését
és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes
kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós
műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;
távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video
fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek
elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő
kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;
távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video
vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,
digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal
rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;
távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;
e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek
terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,
játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,
előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom
folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton
keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós
műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,
sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos
programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió
és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,
nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása
kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek
továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,
sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok
bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával
kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,
hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy
elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,
amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő
biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés
biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, videofelvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz
való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus
kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató
adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.
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 szereplő valamennyi szolgáltatás) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,
szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és
eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és
szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;
online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel
kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;
mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon
keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai
alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve
tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,
szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint
olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges
és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,
nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és
egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós
tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;
világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint
honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai
konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen
mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók
számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások
online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video
és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,
videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális
rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.
( 210 ) M 14 00503
( 220 ) 2014.02.17.
( 731 ) Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) ICE PAD
( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,
mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,
lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,
mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló
programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott
programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,
karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó
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szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online

adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció
eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz
használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,
elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus
levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;
vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,
fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;
hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy
továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat
tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és
készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy
szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre
történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép
vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok
és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,
lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;
számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó
eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói
kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;
merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,
audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi
könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus
akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;
fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók
otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;
rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,
lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több
hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,
videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,
digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;
videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett
termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és
tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült
mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS
helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható
játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek
játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag
televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és
elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal
működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható
elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb
eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és
pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,
számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus
játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját
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képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem

működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai
szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali
folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,
üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén
stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)kommunikációs és

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti
kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;
adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok
letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés
biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli
elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon
szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését
és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes
kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós
műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;
távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video
fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek
elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő
kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;
távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video
vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,
digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal
rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;
távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;
e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek
terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,
játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,
előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom
folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton
keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós
műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,
sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos
programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs
hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió
és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,
nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása
kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek
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továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,

sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok
bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával
kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,
hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy
elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,
amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő
biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés
biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, videofelvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz
való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus
kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató
adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.
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 szereplő valamennyi szolgáltatás) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,
szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és
eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és
szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;
online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel
kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;
mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon
keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai
alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve
tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,
szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint
olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges
és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,
nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és
egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós
tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;
világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint
honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai
konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen
mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók
számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások
online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video
és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,
videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális
rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.
( 210 ) M 14 00505
( 220 ) 2014.02.19.
( 731 ) Fireplace Kft., Kistokaj (HU)
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( 546 )
( 511 ) 11
35

Fűtőkészülékek; kandalló kályhák; kandallóbetétek; hőcserélők; háztartási fűtőberendezések.
Kandalló kályhák kereskedelme; irodai és kereskedelmi adminisztráció; információ és tanácsadás

fogyasztóknak.
40

Fémmegmunkálás.

42

Műszaki tervezés, fejlesztés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 14 00509
( 220 ) 2014.02.19.
( 731 ) NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Papócsi Katalin, Budapest
( 541 ) PRIMPROTEIN
( 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 szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); mikrobiológiai eredetű cellulóz étkezési célra.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00510
( 220 ) 2014.02.19.
( 731 ) TELEKOM-Line Kft., Szolnok (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) tészták;
drazsék; bonbonok; száraz hüvelyes termékek; nápolyik; édességek; reggeliző termékek; sütési alapanyagok;
aszalványok.
( 210 ) M 14 00513
( 220 ) 2014.02.19.
( 731 ) BONUS NYELVISKOLA BT., Tárnok (HU)
( 541 ) BONUS NYELVISKOLA
( 511 ) 9

Oktatóberendezések és- felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mágneses adathordozók;
hanglemezek.
16

Borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

csomagolópapír, dossziék (papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképek (nyomtatott),
formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, hírlevelek, irattartók (irodai cikkek), jegyek, kártyák, katalógusok,
naptárak, nyomtatványok, öntapadó címkék (papíráruk), papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból, poszterek, prospektusok, sablonok (papíráruk), sokszorosító papírok, szórólapok, transzparensek,
világító papír, zászlók papírból.
41

Szakmai képzés, oktatás, nyelvoktatás.

( 210 ) M 14 00517
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( 220 ) 2014.02.19.
( 731 ) Barnai Csaba Róbert, Kisvárda (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
16

CD-ROM (kompakt) lemezek.
Atlaszok, brosúrák, vékony fűzött könyvek; hírlevelek; kézikönyvek; könyvek; nyomtatványok; oktatási

eszközök, a készülékek kivételével.
41

Eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő adások bemutatása; gyakorlati képzés

(szemléltetés); könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetőek; szemináriumok rendezése és vezetése.
( 210 ) M 14 00532
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00533
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00534
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00535
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00536
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00548
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai
cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;
szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok
kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).
42

Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 14 00549
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai
cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;
szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok
kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).
42

Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 14 00550
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai
cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;
szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok
kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).
42

Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
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( 210 ) M 14 00551
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) Zempléni Helyi Termék Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) OmniGuide
( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) okostelefon, táblagép, PDA és navigációs készülékek.
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 szereplő valamennyi szolgáltatás) valamint turisztikai célú szoftver és térképszoftver alapú
szolgáltatás.
( 210 ) M 14 00552
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) Eszesvin Kft., Csengőd (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 00553
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) Eszesvin Kft., Csengőd (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 00560
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Sós Anna, 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
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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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
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.
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; írógépek és 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); szurkolói banner
papírból; tapstábla papírból; szurkolói óriáskéz papírból.
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); kereplő műanyag; szurkolói szócső műanyag; mobiltelefon tok műanyag; karkötő műanyag.
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.
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 nem tartoznak más osztályokba.
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); bögrék; csészék.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

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

művirágok.
28

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

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 14 00575
( 220 ) 2014.02.25.
( 731 ) Hegyi Nóra és Társa Vezetési Tanácsadó Kft., Rácalmás (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
41

Táblajátékok; kártyák; tréningkellékek.
Coaching; filmek gyártása, kivéve reklámfilmeket; klubszolgáltatások; oktatás; szemináriumok rendezése és

vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások.
43

Kávéházak.

( 210 ) M 14 00602
( 220 ) 2014.02.27.
( 731 ) Hontiné Aranyos Edit, Budapest (HU)
Honti Hanna Barbara, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai termékek, testápolók, kozmetikai bőrápoló szerek, arckrémek, balzsamok, kozmetikai krémek,

kozmetikai pakolások, kozmetikai festékek, sminkek, arcfestékek, napvédő kozmetikai készítmények,
bőrkonzerváló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, masszázs gélek nem gyógyászati célokra, ajakápoló krémek,
ajakrúzsok, hajápoló kozmetikai szerek, samponok, hajfestékek, hajkondicionálók, illatszerek, dezodorok,
kozmetikai festékeltávolító termékek, szappanok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek, szőrtelenítő
szerek, körömápolási cikkek, körömlakkok.
41

Nevelés; szakmai képzés; egészségvédő klubok szolgáltatásai, egészségvédő és fitnesz tréningek,

programok.
44

Egészségügyi tanácsadás, életmód-tanácsadás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások és tanácsadás,

szolárium szolgáltatások; egészségügyi és kozmetikai berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 14 00618
( 220 ) 2014.02.28.
( 731 ) ATMA 2005 Oktatási Kft., Budapest (HU)
Nemzetközi Masszázs Akadémia Kft., Budapest (HU)
Nemzetközi Masszázs Oktatási Kft., Budapest (HU)
Balance Program Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Masszázzsal kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41

Masszázzsal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés.

44

Masszázs és fizikoterápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 14 00629
( 220 ) 2014.03.03.
( 731 ) Negyedi Kft., Cegléd (HU)
( 541 ) HOME MAX
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg, porcelán.

24

Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

27

Szőnyegek, lábtörlők, padlóburkolatok.

( 210 ) M 14 00631
( 220 ) 2014.03.03.
( 731 ) Rácz Zsuzsa, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) Aranyanyu
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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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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; írógépek és 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00633
( 220 ) 2014.03.03.
( 731 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 210 ) M 14 00634
( 220 ) 2014.03.03.
( 731 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
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( 210 ) M 14 00635
( 220 ) 2014.03.03.
( 731 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 210 ) M 14 00639
( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Nagy és Fiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) birdiecar.hu
( 511 ) 7

Aggregátorok; anyagmozgató gépek; aratógépek; csónakmotorok; elektromotorok, villamos motorok, nem

földi járművek részére; fűnyírógépek; hidraulikus motorok; mezőgazdasági gépek; motorok nem szárazföldi
járművekhez.
12

Anyagmozgató targoncák; autóbuszok; bevásárlókocsik; billenőkocsik; elektromos járművek;

elektromotorok földi járművekhez; emelőtargoncák; gépkocsik; golfkocsik; hajók; háromkerekű szállítójárművek;
kerékpárok; lakókocsik; légi járművek; mentőautók; motorkerékpárok; mozdonyok; robogók; sportkocsik;
személygépkocsik; traktorok; villamoskocsik; vízi járművek; vontatók.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás.
( 210 ) M 14 00646
( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Martinyak Kft.., Töltéstava (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33
35

Vodkaalapú ízesített szeszesitalok.
Vodkaalapú ízesített szeszes italok kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 14 00651
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( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Uniqball Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Fényképezőgép, video felvevő és egyéb hasonló optikai eszközök és műszerek tartószerkezete, állványa és

tartófejei; háromlábak és teleszkópos tartók, gömbfejes, csuklós fejszerkezetek állványokhoz, háromlábakhoz.
( 210 ) M 14 00653
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) SENZOR Kft., Budapest (HU)
( 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).

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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00666
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) Kovács Károlyné Márton Mária, Kaposvár (HU)
( 740 ) Schrenk Tamás, Tolna
( 541 ) MÁRTON
( 511 ) 29

Ajvár/tartósított paprika; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított;

gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; kolbász; lekvár;
sajtok; savanyúságok; sonka; szalonna; szárított zöldségek; zöldségek, főtt zöldségek, tartósított.
30

Aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ánizsmag; bors; chow-chow [ízesítőszer]; chutney
[fűszeres ízesítő]; curry [fűszer]; csillagánizs; édesítőszerek, (természetes -); ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer];
fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek,
konzervált [ízesítőszer]; méz; paprika, őrölt [ételízesítő]; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; tea*; vadon élő
fűszernövények; liszt.
33

Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; borok; emésztést elősegítő

italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcskivonatok, alkoholos gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes
italok.
( 210 ) M 14 00669
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) Szommer Renáta, Budapest (HU)
( 541 ) NATURKING
( 511 ) 3
5
29

Illóolajok, kozmetikai cikkek, fogkrémek.
Étrendkiegészítők emberek és állatok számára.
Étkezési olajok és zsírok, lekvárok, zselék, élemiszerek.

( 210 ) M 14 00670
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény-kutatás;
kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése;reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és
lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videófilmezés; zenei produkciók.
43

Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 14 00682
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai 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 szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00683
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai 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 szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00689
( 220 ) 2014.03.07.
( 731 ) DEXON Systems Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) DEXON Systems
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések

( 210 ) M 14 00690
( 220 ) 2014.03.07.
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( 731 ) KK Kavics Beton, Budapest (HU)

( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) SAVARIA
( 511 ) 19
35

Térkövek, burkolatok, szegélykövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00713
( 220 ) 2012.04.03.
( 731 ) Rewe Group Verlag GmbH, Wr. Neudorf (AT)
( 740 ) SBGK Patent and Low Offices, Budapest
( 541 ) Maxima
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek a 16. osztályba tartoznak; nyomdaipari

termékek; folyóiratok; újságok és könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és
oktatási anyagok (készülékek kivételével); kuponfüzetek, kartonból és/vagy más papírból készült kódolatlan
bonok és előfizetett kártyák, beleértve a plasztik bevonatúakat is; irodai cikkek (bútorok kivételével).
41

Oktatás; képzés nyújtása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; film, televízió, internet televízió

és rádió programok vagy adások fejlesztése, tervezése és gyártása (oktatási, tanulmányi és szórakoztatási célokra
és hírközlésre); (nem hirdetési célú) újság-, folyóirat- és könyvkiadás (elektronikus formában is); (nem letölthető)
elektronikus kiadványok nyújtása; show műsorok, kvízműsorok, játékok, meghallgatások (oktatás és
szórakoztatás), színházi, sport- és zenei események készítése és lebonyolítása és versenyek szervezése (oktatás és
szórakoztatás); filmgyártás és hangstúdió szolgáltatások; fényképezés; forgatókönyvírás; kiadói szolgáltatások
(nyomdai szolgáltatások kivételével); filmkölcsönzés, szövegek szerkesztése; hírriporteri szolgáltatások;
fotóriportok készítése; szövegkiadás (reklámszövegek kivételével); eseményekre (szórakoztatásra) vonatkozó
információk; internetes televízió, televízió és rádió műsorok szerkesztése; helyfoglalás szórakoztatási
eseményekre; kulturális, sport és szórakoztatási célú díjkiosztók.
( 210 ) M 14 00728
( 220 ) 2014.03.10.
( 731 ) Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 00729
( 220 ) 2014.03.10.
( 731 ) SORRENTO-ICE Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Fagylaltgépek.

30

Fagylalt, jeges desszertek.

43

Fagylaltozó, mozgó árusítás, kitelepülés.

( 210 ) M 14 00731
( 220 ) 2014.03.10.
( 731 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Telekom Nyrt., Dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) SmartUp Program
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00734
( 220 ) 2014.03.10.
( 731 ) Bodnár Zsolt 100%, Fehérgyarmat (HU)
( 541 ) ARANYALMA
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 14 00739
( 220 ) 2014.03.11.
( 731 ) BL TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 11

Fagyasztók, hűtőgépek, hűtőgépek és készülékek, hűtőkészülékek és hűtőberendezések, hűtőszekrények,

hűtőtartályok.
( 210 ) M 14 00746
( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 541 ) Cofidis-Hitelek, válogatott jó feltételekkel
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;
jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses
hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;
zálogkölcsönzés.
( 210 ) M 14 00751
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( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 14 00752
( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 14 00753
( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 14 00759
( 220 ) 2014.03.13.
( 731 ) MECHANICAL ART Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kozma Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok; pálinkák, brandyk; cseresznyepálinka; szeszes italok.

( 210 ) M 14 00761
( 220 ) 2014.03.13.
( 731 ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Rendezvények szervezése, ehhez kapcsolódóan hirdetés, reklámozás, adminisztráció.

41

Szórakoztató, sport- és kulturális rendezvények szervezése.

43

Rendezvények lebonyolítása, ehhez kapcsolódó vendéglátás, időleges szálláshely szolgáltatás.
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( 210 ) M 14 00773
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kékfrakkos
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 00774
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00775
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00778
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) SPAR Magyarorazág Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
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műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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).
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).
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).

34

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

( 210 ) M 14 00779
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Baby Life Care Hungary Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 38

Digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok

biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; tudakozók,
információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; klinikai próbák; tudományos

kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.
44

Alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi tanácsadás; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészeti
tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; mesterséges
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megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok

lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai;
szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.
( 210 ) M 14 00784
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Bács-Kiskun Megyei Önkörmányzat Hivatala, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Jeney Szabolcs, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00786
( 220 ) 2014.03.17.
( 731 ) Tsang Wing Chung, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 14 00800
( 220 ) 2014.03.18.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); égetett szeszesitalok; szeszesitalok; likőr; gyomorkeserű

[bitter] italok.
( 210 ) M 14 00804
( 220 ) 2014.03.18.
( 731 ) CIPÓREN Kft., Budapest (HU)
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( 541 ) ÉDESMINDEGY

( 511 ) 29

Dzsemek, gyümölcsök, főtt gyümölcspép, disznóhús, humusz, joghurt, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök,

húskrémtálak, vegetáriánus krémtálak, lekvár, mák, shake-k, sajtok, tej, tejtermékek, vadhús, zöldségek, főtt,
zöldségsaláták, hús.
30

Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; cukrászsütemények; csokoládé; egyedi

készítésű sütemények; édességek; torták, kávé, sós kekszek.
43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kávéházak, vendéglátóipar; cukrászdák.

( 210 ) M 14 00807
( 220 ) 2014.03.18.
( 731 ) Scitec International S.ár.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK 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 szereplő valamennyi áru);
valamint emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.
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 szereplő valamennyi áru) valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;
lenmagolaj; fehérje-, kreatin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.
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 karnitintartalmú italok.
35

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

szarinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin-és/vagy aminosav
tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint ruházati
cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.
( 210 ) M 14 00840
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) Körös Épker Kft., Békés (HU)
( 546 )
( 511 ) 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
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szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00843
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) HALKER Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Gödry Zoltán, Balatonboglár
( 546 )

( 511 ) 29

Halból készített ételek; halfilé; hal, nem élő.

( 210 ) M 14 00844
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) NanGenex Nanotechnology Inc., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerek, vegyi készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

tápanyag adalékok, tápanyagok mikroorganizmusok számára; diagnosztikai készítmények.
9

Diagnosztikai műszerek, megfigyelő műszerek, mérőműszerek, precíziós mérőműszerek, elektronikus

mérőkészülékek, elektronikus felügyeleti műszerek, jelzőműszerek, szabályozóműszerek; laboratóriumi
eszközök.
42

Gyógyszerészeti kutatás-fejlesztés; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és

fejlesztése mások számára.
( 210 ) M 14 00847
( 220 ) 2014.03.19.
( 731 ) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Dr. Gál Zsuzsanna, Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANDIAMO
( 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 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00848
( 220 ) 2014.03.19.
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( 731 ) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)

( 740 ) Dr. Gál Zsuzsanna, Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANDARE
( 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 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00849
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INDIVIZO
( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;
szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 14 00850
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;
szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 14 00857
( 220 ) 2014.03.21.
( 731 ) HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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; írógépek és 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00858
( 220 ) 2014.03.21.
( 731 ) Q.P. Kft., Pécsvárad (HU)
( 740 ) dr. Füredi Péter, Pécs
( 541 ) Első Nemzeti Zuhanásbiztonsági Akadémia
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkaerő-toborzás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szponzorok felkutatása;
telemarketing szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
37

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

szolgáltatás).
41

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

( 210 ) M 14 00860
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi szolgáltatások élelmiszerekkel,

illatszerekkel és háztartási cikkekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 14 00862
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) VIRBAC, CARROS (FR)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FIPROLINE
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; parazitaölő (antiparazita) készítmények állatoknak külsőleges használatra.

( 210 ) M 14 00865
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

( 541 ) Concorde Kiemelt Vagyonkezelés
( 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; írógépek és 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).
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).
( 210 ) M 14 00866
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Concorde Kiemelt Vagyonkezelő
( 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; írógépek és 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).
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).
( 210 ) M 14 00871
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Next Move Kft., Budapest (HU)
( 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 14 00894
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Promix Marketing Kommunikációs és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Passivity
( 511 ) 9

Számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok

[letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.
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Táblajátékok; társasjátékok.

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 14 00896
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Wagner-Heli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Parádsasvár (HU)
( 740 ) dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
44

Légijármű bérlete; légi szállítás.
Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés.

( 210 ) M 14 00899
( 220 ) 2014.03.25.
( 731 ) Földes Nándor, Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 21
25

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

( 210 ) M 14 00903
( 220 ) 2014.03.25.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok, mosó- és tisztítószerek, testhintőpor, haj- és testápoló tejek, hajápolók, készítmények fejbőr és

haj ápolására, samponok, kondicionálók és hajkondicionálók, hajápoló készítmények hajgubancok eltávolítására
és megelőzésére, fogkrémek, száj- és fogápoló készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett
készítmények, szépségápoló szerek fürdéshez és tusoláshoz, babaápolók, bőrápoló készítmények, haj-, test- és
bőrápoló olajok, krémek és fejek, olajok és krémek, kozmetikumok, hintőporok, impregnált tisztító korongok,
törlők és kendők kozmetikai használatra, nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők, a
felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
5

Nadrágpelenkák babáknak; gyógyhatású készítmények a fej és a bőr kezelésére; kenőcsök, krémek és tejek a

pelenka által okozott kiütések kezelésére, bőrtonikok, gyógyhatású bőrápoló krémek és tejek; petróleumzselé
gyógyászati célokra; a felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
( 210 ) M 14 00904
( 220 ) 2014.03.25.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

( 511 ) 3

Szappanok, mosó- és tisztítószerek, testhintőpor, haj- és testápoló tejek, hajápolók, készítmények fejbőr és

haj ápolására, samponok, kondicionálók és hajkondicionálók, hajápoló készítmények hajgubancok eltávolítására
és megelőzésére, fogkrémek, száj- és fogápoló készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett
készítmények, szépségápoló szerek fürdéshez és tusoláshoz, babaápolók, bőrápoló készítmények, haj-, test- és
bőrápoló olajok, krémek és fejek, olajok és krémek, kozmetikumok, hintőporok, impregnált tisztító korongok,
törlők és kendők kozmetikai használatra, nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők, a
felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
5

Nadrágpelenkák babáknak; gyógyhatású készítmények a fej és a bőr kezelésére; kenőcsök, krémek és tejek a

pelenka által okozott kiütések kezelésére, bőrtonikok, gyógyhatású bőrápoló krémek és tejek; petróleumzselé
gyógyászati célokra; a felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.
( 210 ) M 14 00905
( 220 ) 2014.03.25.
( 731 ) Roni's Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
26

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok (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).
( 210 ) M 14 00912
( 220 ) 2014.03.26.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dreher 24. Frissítően természetes
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; sörök; malátasör.

( 210 ) M 14 00924
( 220 ) 2014.03.26.
( 731 ) Nagyné Farkas Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 6

Ajtóbetétek, ajtócsukó készülékek (nem elektromos), ajtókeretek, ajtótokok, ajtókilincsek fémből;

ajtókopogtatók, ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémből, ajtóvasalások,
ajtózárak fémből; alumínium; cégtáblák, cégérek fémből; kulcsok, kulcstartók, fémgyűrűk kulcsokhoz; lakatok;
küszöbök fémből, fémlemezek, lambériák, falburkolatok fémből, gombkilincsek, gombfogantyúk fémből,
öntőformák; házszámok fémből (nem világító); levélszekrény.
19

Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek; nem fémből készült ajtók, ajtókeretek,

ajtótokok, ajtótáblák; építési (hőszigetelő) üveg; faburkolatok, parkettafák, parketták, padlók, padló burkoló
mozaiklapok nem fémből, burkolólapok; kandalló burkolatok; redőnyök nem fémből, falborítások, zsaluk,
spaletták nem fémből; postaláda, beton, kapuk, kerítések nem fémből; lépcsőfokok, lugasok, mobil épületek,
művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; világító útburkolat.
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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00927
( 220 ) 2014.03.25.
( 731 ) Home-Reality Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
36

On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok terjesztése.
Értékbónok kibocsátása; kedvezményes egészség és ajándék utalványok kibocsátása; kafetéria utalványok

kibocsátása.
( 210 ) M 14 00935
( 220 ) 2014.03.27.
( 731 ) Nemesdaróczi Rita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kirakatrendezés; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok kölcsönzése;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árurmnták] terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; segítségnyújtás üzletvezetéshez; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlási megrendelések
ügyintézése on-line; internetes webáruház működtetése.
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 210 ) M 14 00940
( 220 ) 2014.03.27.
( 731 ) Taurus Reisen Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Utazásszervezés.
Szállodai szolgáltatások, szállásügynökség, vendéglátóipar.

( 210 ) M 14 00945
( 220 ) 2014.03.27.
( 731 ) Dinnyés József, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; atlétatrikók; bőrruházat; cipők;

felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; hosszúnadrágok; hurkolt/kötött áruk; ingek; kabátok; kalapok; készruhák;
kesztyűk; kosztümök; mellények; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; övek; parkák; pólók;
pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szoknyák.
( 210 ) M 14 00972
( 220 ) 2014.03.26.
( 731 ) DO-MA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Solymár (HU)
( 740 ) dr. Hágen András, Budapest
( 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 valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00981
( 220 ) 2014.03.31.
( 731 ) Mama Kiddies Hungária Kft., Edelény (HU)
( 541 ) Mamakids
( 511 ) 12
20

Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.
Magas székek gyermekeknek.

( 210 ) M 14 00986
( 220 ) 2014.03.31.
( 731 ) Rokimon Kft., Érd (HU)
( 740 ) Szilvás Zoltán Lajos, Érd
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( 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).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00991
( 220 ) 2014.03.31.
( 731 ) Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HOME PLUS
( 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 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 szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 00992
( 220 ) 2014.03.31.
( 731 ) Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPIF
( 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 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 szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 01018
( 220 ) 2014.04.02.
( 731 ) TaxiPlus Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh László István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

( 210 ) M 14 01092
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( 220 ) 2014.04.08.
( 731 ) Olime Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 14 01105
( 220 ) 2014.04.09.
( 731 ) My 77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta, dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 14 01112
( 220 ) 2014.04.09.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A legszebb éned
( 511 ) 3

Kozmetikai bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek; tusfürdők; szappanok.

( 210 ) M 14 01142
( 220 ) 2014.04.11.
( 731 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű
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italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.

( 210 ) M 14 01143
( 220 ) 2014.04.11.
( 731 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű

italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.
( 210 ) M 14 01144
( 220 ) 2014.04.11.
( 731 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 511 ) 32

Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű

italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.
( 210 ) M 14 01178
( 220 ) 2014.04.15.
( 731 ) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VENOTEC ARAMIS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

( 210 ) M 14 01186
( 220 ) 2014.04.16.
( 731 ) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) HU-GO Mobil
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) az elektronikus útdíjrendszerhez kapcsolódó, viszonylati
jegy vásárlására lehetőséget biztosító, mobil kommunikációt használó eszközön keresztül működtetett
szolgáltatás.
( 210 ) M 14 01254
( 220 ) 2014.04.24.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MEZICA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01255
( 220 ) 2014.04.24.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) MYCOMET
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01256
( 220 ) 2014.04.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) FUNDAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01257
( 220 ) 2014.04.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) FERTIRON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01352
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) FETOGARD
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01353
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIENDAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01354
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) HYPERTAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01355
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PROLADY
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01356
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) EXTROTAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01357
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PROUTER
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Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01445
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) AMMORRO
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01446
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIURAMI
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01447
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LONAMO
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01448
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MOFETRA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01449
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MYLOGRAF
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01547
( 220 ) 2014.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) CIDIPRESS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01548
( 220 ) 2014.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIPTENSA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 14 01549
( 220 ) 2014.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LADINORM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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( 210 ) M 14 01550
( 220 ) 2014.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LAPITEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 229 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 212.786
( 151 ) 2014.06.16.
( 210 ) M 14 01174
( 220 ) 2014.04.15.
( 732 ) RC Creative Media Kft., Budapest (HU)
( 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).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M1130

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 205.901
( 151 ) 2012.04.02.
( 210 ) M 10 01196
( 220 ) 2010.04.14.
( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok; beleértve a 33. nemzetközi osztályba tartozó desztillált szeszes italok.

( 111 ) 207.572
( 151 ) 2012.10.08.
( 210 ) M 11 03058
( 220 ) 2011.09.28.
( 732 ) BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 50%, Békéscsaba (HU)
Piramis Ital Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 50%, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Léka Andor, dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) KALTENHALLER
( 511 ) 32

Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök.

( 111 ) 209.354
( 151 ) 2013.04.15.
( 210 ) M 11 03363
( 220 ) 2011.10.20.
( 732 ) MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pongrácz Tibor ügyvéd PONGRÁCZ & TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 211.521
M1131

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2013.12.10.
( 210 ) M 11 01251
( 220 ) 2011.04.20.
( 732 ) Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)
( 740 ) dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Befőző anyagok, készítmények élelmiszerek frissen tartására és tartósítására; zselésítő anyagok, zselatin;

sűrítőanyagok és pektin; dzsemek, lekvárok, zselék, befőttek, kompótok; tartósított, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek.
( 111 ) 212.457
( 151 ) 2014.04.07.
( 210 ) M 13 00381
( 220 ) 2013.02.14.
( 732 ) Like-All Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Farkas Csaba, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem; egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem; használtcikk bolti

kiskereskedelme; iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; médiareklám; piac-, közvélemény-kutatás;
reklámügynöki tevékenység; számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme; számítógép, periféria, szoftver
nagykereskedelme; telekommunikációs termék kiskereskedelme.
( 111 ) 212.519
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 02818
( 220 ) 2013.09.30.
( 732 ) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Balázs Cuvée
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 212.719
( 151 ) 2014.05.14.
( 210 ) M 13 02520
( 220 ) 2013.09.03.
( 732 ) dr. Tóth Balázs, Budapest (HU)

M1132

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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 ) 212.725
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 02143
( 220 ) 2013.07.25.
( 732 ) Shan Chunxiao, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 szerinti jegyzékében 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).
( 111 ) 212.726
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 02740
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) Farkas Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Fitnesz gépek, evezőgépek, szobabiciklik, álló edzőkerékpárok, beltéri fitnesz készülékek, súlyzók,

futópadok, labdák, ugrókötelek, súlyemelő padok, súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez, súlyzó rudak,
lábsúlyok testedzéshez.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.727
( 151 ) 2014.05.19.
M1133

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 13 02931
( 220 ) 2013.10.08.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.728
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 02741
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) Perlaky-Papp József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 111 ) 212.729
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 03131
( 220 ) 2013.10.29.
( 732 ) RÉTHY FASHION Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Skiba Tamásné Bartha Mercedes, Budapest
( 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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); táskák.
25

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

menyasszonyi ruhák.
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

M1134

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 212.730
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 02739
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) FeelingFinder Médiaszolgáltató Kft., Baja (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Tünde, dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlés; csevegőszobák rendelkezésre bocsátása az internetes társkereső fórumon; internetes

információkhoz való hozzáférés biztosítása mások számára (online szolgáltatások és internetszolgáltató);
letölthető filmek elektronikus közvetítése; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségéveL
42

Elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten személyes információk és adatok számára,

képek, videók, hangüzenetek, játékok, zene és publikációk rendelkezésre bocsátása; letölthető publikációk
elektronikus tárolása mások számára; platformok és portálok hozzáférésének biztosítása az interneten; internetes
platform biztosítása hozzáférés közvetítéséhez valamint ügyfél adatok közvetítéséhez.
45

Társkereső szolgáltatások; társkapcsolati tanácsadás, társkapcsolat és személyiség elemzés személyiségi

tesztek lebonyolításának formájában, az interneten is, személyiségi profilok készítésének formájában valamint
személyes tanácsadás által egyedülállók számára ezekben a kérdésekben és tanácsadás privát társkapcsolatok és
házasságok kiépítésére vonatkozóan; ismeretlen személyek közötti találkozók közvetítése, szabadidő eltöltéséhez.

( 111 ) 212.731
( 151 ) 2014.05.19.
( 210 ) M 13 03132
( 220 ) 2013.10.29.
( 732 ) CJ Corporation, Jung-gu, Szöul (KR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok; tükrök; képkeretek; kosarak, nemfémből; emlékkupák, nem fémből; ólak, vackok lakásban tartott

kisállatoknak; zsámolyok (kis létrák) nem fémből; dobozok fából vagy műanyagból; beltéri sztórok ablakokba
(bútorok]; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); matracok; kézi legyezők; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből;
gyermekjárókák; kemping hálózsákok; műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; művészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszből vagy műanyagból; írópolcok; ágyak; kerevetek, pamlagok; székek; színházi székek (ülések).
( 111 ) 212.732
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 03837
( 220 ) 2013.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VEROTRANS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 212.733
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 03838
M1135

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2013.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) TRANSGRAF
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 212.734
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 02860
( 220 ) 2013.10.02.
( 732 ) Halla Visteon Climate Control Corp., Daedeok-gu, Daejeon (KR)
( 740 ) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Kompresszor hűtőberendezések számára, kompresszor, fúvóventilátor, alternáló kompresszor, centrifugál

fúvóventilátor, axiál fúvóventilátor, turbó fúvóventilátor, rotációs fúvóventilátor, rotációs kompresszor,
feltöltőkompresszor.
11

Légkondicionáló berendezés gépjárművekhez, fűtőtest gépjárművekhez, jégtelenítőberendezés

gépjárművekhez, szellőztetőberendezés gépjárművekhez, fűtőtest, kondenzáló berendezés, hűtési párologtató
berendezés, hűtőberendezés, légkondicionáló berendezés, légszűrő, jégtelenítő berendezés gépjárművekhez,
kompresszor/kondenzáló/fűtő mag/párologtató gépjármű légkondicionálókhoz, kompresszor tengelykapcsoló
gépjármű légkondicionálóhoz, gépjármű hőtároló, hűtő ventillátor/ventillátorburkolat gépjárművekhez,
levegőszűrő/vezérlő/légtisztító/fejlámpa/hűtő modul gépjármű légkondicionálóhoz, fagyasztókészülék elektromos
járművekhez, hőtágulási szelep/szerelvény.
12

Lökhárító gépjárművekhez, tetőmodulok gépjárművekhez, csomagtartók gépjárművekhez, átvitelvezérlő

modul, szelep/szerelvény elektromos járművekhez, vízszivattyú tengelykapcsoló gépjárművekhez.
( 111 ) 212.735
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 03436
( 220 ) 2013.11.22.
( 732 ) FÉNY-DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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 ) 212.736
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 02855
( 220 ) 2013.10.02.
( 732 ) dr. Kurucz-Kováts Gergely, Budapest (HU)

M1136

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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 valamennyi szolgáltatás), valamint ügyvédi tevékenység és szolgáltatás.
( 111 ) 212.737
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 02659
( 220 ) 2013.09.17.
( 732 ) Schmidt Kereskedelmi Kft., Kerepes (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Hulladékkezelés.

( 111 ) 212.738
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 02647
( 220 ) 2013.09.13.
( 732 ) My Lite Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Naturlite Egészséglámpa
( 511 ) 9

Polarizált fényt előállító berendezések; polarizált fénnyel történő sugárzást előállító berendezések; polarizált

fényt előállító lámpák; a fenti berendezések tartozékai, nevezetesen szűrők és lencsék polarizált fényhez.
10

Polarizált fényt előállító berendezések; polarizált fénnyel történő sugárzást előállító berendezések; polarizált

fényt előállító lámpák; a fenti berendezések tartozékai, nevezetesen szűrők és lencsék polarizált fényhez, a fenti
áruk mindegyike orvosi és terápiás célokra, valamint kozmetikai, szépségápolási és közérzetjavító célokra.
11

Polarizált fénnyel világító berendezések.

( 111 ) 212.739
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 02461
( 220 ) 2013.08.28.
( 732 ) ESPERO 2005 Adószakértő Kft., Érd (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Budapest
( 541 ) SZENT JAKAB SAJT
( 511 ) 29

Sajtok.

( 111 ) 212.740
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 00903
M1137

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2013.04.05.
( 732 ) NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) nb1.hu
( 511 ) 41

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése, szövegek
kiadása,(nem reklámcélú).
( 111 ) 212.741
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 01408
( 220 ) 2013.05.23.
( 732 ) Horváth-Németh Krisztina, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideiglenes munkaerő

közvetítése; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; emberi erőforrás
menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a
munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő
toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti
munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; vezetői munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése;
munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes technikai
személyzet toborzása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkalmazottak, dolgozók

képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és
képzési tanácsadás); képzési tanfolyamok tervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás; minőségirányítási workshop (szakmai
találkozók).
45

Jogi szolgáltatások; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes megjelenéssel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások.
( 111 ) 212.742
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02766
( 220 ) 2013.09.24.
( 732 ) P & B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.743
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02771
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( 220 ) 2013.09.24.
( 732 ) Corvinum Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 212.744
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 00814
( 220 ) 2013.03.27.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) dr. Jánoky Adél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TONDACH Deluxe tetőcserép - Innováció és szakértelem a kézzelfogható minőségért
( 511 ) 35

Tetőcserép, tetőfedés kapcsán megvalósuló adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták
terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda
mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése;
import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
iratmásolás; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; közlemények átírása; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai
engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; önköltség-elemzés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;
szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];
telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; a tetőfedés
kapcsán megvalósuló reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
41

Tetőcserép, tetőfedés kapcsán megvalósuló akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások
[képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; sorsjátékok
lebonyolítása; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése
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és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós
szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofilmezés; videofilmgyártás; a tetőfedés kapcsán megvalósuló szakmai képzés, szórakoztatás.
( 111 ) 212.745
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03169
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) Zhang Qinli, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

( 111 ) 212.746
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02762
( 220 ) 2013.09.24.
( 732 ) H-Jinhu Nemzetközi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sun Li, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 212.747
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03166
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) Marident-Vár Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Zoltán, Dr. Szilágyi Zoltán T. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fogkrémek, szájvizek, fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények.

10

Fogászati készülékek és eszközök, fogszabályozó készülékek, műfogak, műfogsorok, csapok műfogakhoz.

40

Fogtechnikusi szolgáltatások.

44

Egészségügyi szolgáltatások, fogászat, fogorvosi rendelők, szájsebészet.

( 111 ) 212.748
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03168
( 220 ) 2013.10.31.
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( 732 ) Szász Zsuzsanna, Diósd (HU)

( 740 ) dr. Kelemen Tímea ügyvéd, Dr. Kelemen Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 212.749
( 151 ) 2014.05.20.
( 210 ) M 13 00985
( 220 ) 2013.04.16.
( 732 ) Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

( 111 ) 212.750
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02189
( 220 ) 2013.07.30.
( 732 ) Optimal-Management Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gál Enikő, dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38
42

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás) telefon flottakezelés; telefonkészülék eladása.
( 111 ) 212.751
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03365
( 220 ) 2013.11.18.
( 732 ) GUSTI MEDITERRANEO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zsoldos Mariann, Dr. Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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 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 (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 ) 212.752
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03170
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) Ye Xiaoping, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) M'SARA
( 511 ) 25

Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

( 111 ) 212.753
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02970
( 220 ) 2013.10.10.
( 732 ) Marca-Ceys Internacional, S.L., L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SANYTOL, A tiszta érintés
( 511 ) 3

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

szappanok.
5

Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 111 ) 212.754
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03747
( 220 ) 2013.12.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Jovital C Duo - C-vitamin kettős aktivitással az egészségünkért
( 511 ) 5

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

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.
35

Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás, különböző

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

Gyógyászattal és gyógyszerészettel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,
könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati témájú
kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése.
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( 111 ) 212.755
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 03841
( 220 ) 2013.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MUVERO
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 212.756
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 00986
( 220 ) 2013.04.16.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

( 111 ) 212.757
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 00989
( 220 ) 2013.04.16.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Csaba eredetmegjelölés területéről származó kolbászfélék.

( 111 ) 212.758
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 00990
( 220 ) 2013.04.16.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
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( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen

( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Csaba eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

( 111 ) 212.759
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 00991
( 220 ) 2013.04.16.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó kolbászfélék.

( 111 ) 212.760
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 01776
( 220 ) 2013.06.20.
( 732 ) Tölgyessy Csaba Kristóf, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

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

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).
( 111 ) 212.761
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 01965
( 220 ) 2013.07.11.
( 732 ) Café Frei Kft., Szécsény (HU)
( 740 ) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Cafe Frei
( 511 ) 30
43

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.
Vendéglátás (élelmezés).
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( 111 ) 212.762
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02558
( 220 ) 2013.09.06.
( 732 ) Off Production Kft., Budapest, (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 212.763
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02557
( 220 ) 2013.09.06.
( 732 ) Oláh Attila Lajosné, Budapest (HU)
TaxiPlus Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh László István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

( 111 ) 212.764
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02758
( 220 ) 2013.09.23.
( 732 ) László Béla 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Igaz akarok lenni, nem csak annak látszani
( 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; írógépek és 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).

( 111 ) 212.765
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02939
( 220 ) 2013.10.08.
( 732 ) Nyárádi József Attila, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Traktorok és dömperek.

( 111 ) 212.766
( 151 ) 2014.05.21.
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( 210 ) M 13 02940
( 220 ) 2013.10.07.
( 732 ) Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 212.767
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02941
( 220 ) 2013.10.07.
( 732 ) Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás); önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;
szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.
( 111 ) 212.768
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02943
( 220 ) 2013.10.08.
( 732 ) Molnár Nikolett 50%, Budapest (HU)
Nemesvári Krisztina 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

derékmelegítő, protector (védő) ruházat, csuklópánt, boleró.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), rúdtánc oktatás, légtorna oktatás, shaking/twerking oktatás, salsa
on pole oktatás, tango on pole oktatás, aerial pilates oktatás, pole condition oktatás, aerial dance oktatás, lady
motion style oktatás, burlesque oktatás, online oktatás, táncversenyek szervezése, oktató film készítése, kiadása.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 212.769
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02945
( 220 ) 2013.10.09.
( 732 ) ESSILOR Optika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) Varilux Mester
( 511 ) 9

Optikai cikkek; optikai lencsék; korrekciós lencsék [optikai]; optikai készülékek és eszközök; szemüvegek

[optika].
44

Optikusok szolgáltatásai.

( 111 ) 212.770
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02946
( 220 ) 2013.10.09.
( 732 ) Digital Time Impex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Ylex
( 511 ) 14

Karórák, ébresztőórák, faliórák.

( 111 ) 212.771
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02949
( 220 ) 2013.10.09.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
Hús és húskészítmények, húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk, töltelékáruk.

( 111 ) 212.772
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02951
( 220 ) 2013.10.09.
( 732 ) Stari - Ker Kereskedelmi Kft., Tapolca (HU)
( 541 ) STARI
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.773
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02761
( 220 ) 2013.09.24.
( 732 ) Rosta Róbert, Siófok (HU)
( 740 ) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUMED
( 511 ) 39

Utazásszervezés, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, látogatások tervezése

turistáknak, személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, termékek csomagolása.
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Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely

lefoglalása (időleges), szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
44

Alternatív orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése,

egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fogászat, gyógyászati berendezések bérbeadása,
gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése), gyógyszerészeti tanácsadás,
klinikák, kórházi szolgáltatások, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások, otthonok
lábadozók utókezelésére, plasztikai sebészek szolgáltatásai, szanatóriumok, szépségszalonok, szociális otthonok,
távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 212.774
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02746
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring
( 546 )

( 511 ) 9

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (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; írógépek és 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).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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).
25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 212.775
( 151 ) 2014.05.21.
( 210 ) M 13 02745
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (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; írógépek és 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).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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).
25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

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).
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 ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.778
( 151 ) 2014.06.02.
( 210 ) M 13 01446
( 220 ) 2013.05.27.
( 732 ) Lila Körte Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SonkaArcok
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 212.780
( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 01851
( 220 ) 2013.06.27.
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( 732 ) Rentix Kft., Budapest (HU)

( 591 )
( 511 ) 39

Járműkölcsönzés; áruszállítás; gépkocsi kölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek mentése; járművezetői szolgáltatás; személyszállítás; utasszállítás.
( 111 ) 212.781
( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 02237
( 220 ) 2013.08.05.
( 732 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRO+BIOTIKUM
( 511 ) 5

Probiotikumok.

( 111 ) 212.782
( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 02634
( 220 ) 2013.09.12.
( 732 ) Eurodrinks Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Importból származó blended whiskyk.

( 111 ) 212.783
( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 02841
( 220 ) 2013.09.30.
( 732 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk ügyvéd Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LELKIPÁSZTOROCK
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 212.784
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( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 03022
( 220 ) 2013.10.17.
( 732 ) Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Pusztazámor (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Ajándéktárgyak.
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).
( 111 ) 212.785
( 151 ) 2014.05.26.
( 210 ) M 13 03026
( 220 ) 2013.10.17.
( 732 ) Fellai Délia, Fonyód (HU)
( 541 ) AFFINITÉ BY DELIA-A NÉVJEGYED
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Coaching; divatbemutatók szervezése szórakoztatás céljából; fényképészet; gyakorlati képzés;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyi edzői szolgáltatások; szórakoztatás; diszkók
szolgáltatásai; online elérhető elektronikus publikációk; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
44

Szépségápolási szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások, fodrászat, aromaterápiás szolgáltatások,

manikűrszolgáltatások; masszázs; pszichológus szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium
szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; tetoválás; plasztikai sebészet; plasztikai sebészek szolgáltatásai.
( 111 ) 212.788
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03761
( 220 ) 2013.12.12.
( 732 ) Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) Gyaraky Zoltán, Budapest
( 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 vegyi anyagok; 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 szereplő valamennyi áru).
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 valamennyi áru).
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve
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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 szereplő valamennyi áru).
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi 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).
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
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; írógépek és 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 (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
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lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).
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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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).
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok (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).
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 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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
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szereplő valamennyi szolgáltatás).

40

Anyagmegmunkálás (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 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 valamennyi szolgáltatás).
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 valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.789
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03762
( 220 ) 2013.12.12.
( 732 ) Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) Gyaraky Zoltán, Budapest
( 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 vegyi anyagok; 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 szereplő valamennyi áru).
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 valamennyi áru).
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 szereplő valamennyi áru).
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi 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).
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
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; írógépek és 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 (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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
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(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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).
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok (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).
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 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
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).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).
40

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.790
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 01236
( 220 ) 2013.05.08.
( 732 ) Lukács Ernő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
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).
( 111 ) 212.791
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 01609
( 220 ) 2013.06.05.
( 732 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Telekom Nyrt.; dr. Török Éva jogtanácsos, 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 ) 212.792
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 01615
( 220 ) 2013.06.07.
( 732 ) Compex-Só Kft., Nyírtass (HU)
( 740 ) Kovács Zoltán, Székesfehérvár
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( 546 )

( 511 ) 1

Erdélyből származó nyers só.

( 111 ) 212.793
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 01814
( 220 ) 2013.06.25.
( 732 ) NEKYMA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; fülbevalók; gyöngyök

[ékszerek]; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek].
18

Állszíjak bőrből; aktatáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek;
bőrszíjak; bőrtakarók [szőrmék]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; erszények, pénztárcák;
fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek
hordozására; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;
kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek [kis utazóládák]; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;
marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák
üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; szarvasbőr nem tisztítási célokra; táskák [zacskók,
tasakok] csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; valamint alsónadrágok; alsóneműk; cipők; dzsekik; elasztikus (sztreccs)

nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; kabátok; kesztyűk
[ruházat]; kötöttáruk; melegítők, szvetterek; nadrágok; övek [ruházat]; pólók; pulóverek; sapkák; sálak; szoknyák;
zoknik.
( 111 ) 212.794
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02389
( 220 ) 2013.08.23.
( 732 ) iL Bacio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fejes Tímea, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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; írógépek és 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).
20

Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú bútorok, tükrök, keretek; fából,

parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból,
ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú 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).
24

Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú textíliák és textiláruk, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály 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

Olaszországból származó, olasz technológiával vagy olasz alapanyagból készült alkoholtartalmú italok (a

sörök kivételével) (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).
43

Olaszországból származó vagy olasz stílusú vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.795
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02394
( 220 ) 2013.08.23.
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Oroszországból származó vodka.

( 111 ) 212.796
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02396
( 220 ) 2013.08.23.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s., Leopoldov (SK)
( 300 ) 917-2013 2013.05.24. SK
( 740 ) Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Gin termékek.

( 111 ) 212.797
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02586
( 220 ) 2013.09.10.
( 732 ) Kovács Orsolya, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fulajtár Zsófia, Fulajtár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Aktatáskák; állszíjak bőrből; bevásárlóhálók;, bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz;

bőrfonalak, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőrpórázok;
bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszelepek; bőrszíjak; bőrtakarók [szőrmék];
bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők; esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek
hordozására; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;
kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek (kis utazóládák); kottamappák; kottatokok; kulcstokok; kuponbőrök;
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kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;
strandtáskák; szarvasbőr nem tisztítási célokra; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből; táskák;
utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemű; alsószoknyák; bodyk

(alsóruházat); cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; díszzsebkendők (ruházat); dzsekik;
felsőkabátok felöltők; felsőruházat; gallérok (ruházat); ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak,
pruszlikok; kabátok; kalapok; kemény ingmellek, plasztronok; kesztyűk (ruházat); készruhák; kézelők (ruházat);
kombinék (alsóneműk); kosztümök; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek; pizsamák;
pólók; poncsók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szoknyák; vállkendők, nagykendők.
42

Ruházati cikkek és divatkellékek tervezése, divattervezés, stílustanácsadás.

( 111 ) 212.798
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02600
( 220 ) 2013.09.10.
( 732 ) Szita Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Szórakoztatás.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 212.799
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02788
( 220 ) 2013.09.26.
( 732 ) ProCoPlan Automatizálási, Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Érd (HU)
( 740 ) Szabó Tamás, Érd
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, 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 szerlezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.800
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02978
( 220 ) 2013.10.13.
( 732 ) Erdős Gyula 50%, Apagy (HU)
Gebri Viktória 50%, Nyírtét (HU)
M1161

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 541 ) Pit Bull Believe Street Wear

( 511 ) 25

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

( 111 ) 212.801
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02980
( 220 ) 2013.10.14.
( 732 ) Egrokorr Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) EGROKORR
( 511 ) 1

Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

rendeltetésű ragasztóanyagok.
2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.
35

Reklámozás és marketingtevékenység; festékek és építőipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; építőipari és festékipari kiállítások és szakmai bemutatók
szervezése.
42

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

tevékenységek és fejlesztések; továbbá kiemelten festékipari kutatások és fejlesztések, lakossági és ipari
felhasználási területekre.
( 111 ) 212.802
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02983
( 220 ) 2013.10.14.
( 732 ) dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 212.803
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02984
( 220 ) 2013.10.14.
( 732 ) Lukácsné Kemény Edina, Sopron (HU)
Lukács László, Sopron (HU)
( 740 ) Wagner Alma Laura, Sopron
( 541 ) Perfect Line
( 511 ) 44

Aromaterápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

manikűrszolgáltatások; masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; tetoválás.
( 111 ) 212.804
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02988
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 212.805
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02989
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) il Bacio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fejes Tímea, Budapest
( 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 valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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
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; írógépek és 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).
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 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (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).
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok (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).
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 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 (az osztály 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).
( 111 ) 212.806
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02992
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) HSA Jobfair Kft., Tiszatardos (HU)
( 740 ) Dr. Helmeczi András, Debrecen
( 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 ) 212.807
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02993
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) HSA Jobfair Kft., Tiszatardos (HU)
( 740 ) Dr. Helmeczi András, Debrecen
( 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 ) 212.808
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( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 02997
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) Webox Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35
38

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, kereskedelmi információs ügynökség.
Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, üzenetek és képek továbbítása

számítógépek segítségével.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása, tárolása,

áruszállítás, szállítmányozás, futárszolgálat áruk továbbítására, gépkocsival történő szállítás, csomagküldemények
elosztása, csomagátadó automaták üzemeltetése, információ szállítással, tárolással kapcsolatban, szállítási
logisztikai szolgáltatások, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
( 111 ) 212.809
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03173
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) Xu Xiao Bin, Budapest (HU)
( 541 ) BURNING DENIM
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 212.810
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03174
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) MEDOSWISS Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tomori Péter, Demkó & Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MEDOSWISS
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.811
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03186
( 220 ) 2013.10.31.
( 732 ) Sziluker Kft 100%, Százhalombatta (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 212.812
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( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03369
( 220 ) 2013.11.19.
( 732 ) OTI Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.813
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03372
( 220 ) 2013.11.19.
( 732 ) Digital Board Networks Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.814
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03387
( 220 ) 2013.11.20.
( 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 privát hálózathoz
(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagy adattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
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szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikai eszközöket alkalmazó
adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést
biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre, audiovizuális
programokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése és
felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; 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; számítógépes nyilvántartások 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 minden elektronikus
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 szerek kivételével), tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok
vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók
ipari célra, ragasztószerek, ragasztások szétválasztására szolgáló termékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz,
fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas
vízakkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid, színezékek, festékek és lakkok (szigetelők kivételével),
bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló
védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt
üvegeseknek, fehérítőkészítmények és más anyagok mosodai célra, tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és
súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek, lágyítószerek, kékítőszerek,
festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok, kazánkő eltávolító 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, borotválkozó szerek, borotvaszappanok, toalettszerek, körömlakkok és
körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdéshez és napozáshoz,
fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai vattapálcikák, vatta kozmetikai
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, denaturáltszesz, faszén
(tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek, gyógyászati és intim higiéniai
termékek, elsősegélyládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek gyógyászati célra, fogyasztókészítmények
gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák, vitaminkészítmények, nyomelem készítmények emberi és
állati fogyasztásra, táplálékkiegészítők gyógyászati célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt
csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok, fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,
fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények
(leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon, egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok,
menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz, fertőtlenítő készítmények, dezodorok nem személyes használatra,
oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar- gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek
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állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok lemosására szolgáló szerek, 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 tárgyakfémből, 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, légpumpák akváriumokba, elektromechanikus élelmiszer- és italgyártó gépek,
elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák, porszívók, zsákok porszívókhoz,
elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek, elektromos tisztító 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 kéziszarszámok és eszközök kertészkedéshez,
gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel működtetett) fűnyírók, készülékek növényi
paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikus eszközök 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 (nem gyógyászati) célra szolgáló,
tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő berendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések, anyagok elektromos vezetékekhez
(elektromos huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, 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,
akkumulátortöltök 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, inhaláló készülékek, varratanyagok, óvszerek,
cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-,
hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó berendezések, egészségügyi berendezések,
légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok személyes használatra, víztisztító készülékek,
sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók,
elektromos kávéfőző gépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek, hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek,
lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák járművekhez, járművek, szárazföldi, légi
vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentős tehergépkocsik, utánfutók (járművek), napellenzők
gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők, gumiabroncsok, fejtámaszok és
biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben, kerékpárpumpák, babakocsik,
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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, vékonyfűzött könyvek, naptárak,
litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai bélyegzőgépek, sminkeltávolító
kendők papírból, 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, földgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan tömítések vagy
szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok, 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 ellátott bevásárlótáskák, ruhatáskák utazáshoz,
iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák, (üres)
szerszámtáskák bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek és
ruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,
ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
fémből, kémények, nemfémből, ablakok és ajtók, 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, csomagoló tartályok műanyagból, 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, nem világítóak, 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, függönykarikák, függönyrudak,
függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből, palackállványok,
palackdugók, seprűnyelek nemfémből, esernyőtartók, létrák fából 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, nem
elektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak edénnyel, dugóhúzók,
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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, kertészeti kesztyűk,
borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, szappandobozok, fogpiszkálók, kozmetikai eszközök, piperetáskák,
parfümpermetezők, parfümszórók, hordozható bébifürdőkádak, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből,
művészeti tárgyak 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, zsákok ömlesztett 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 és műgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők,
kalapdíszek, nem nemesfémből, 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, karácsonyfa díszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak
társastánchoz, karneváli álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat,
szőnyegek és lábbelik kivételével), horgászbotok, eszközök testgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek
kedvtelésből tartott állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékokés játékgépek, amelyek nem csak televízió
készülékkel, kijelzővel vagy manitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús, hentesáru, gyümölcsök,
tartósított, szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-,
zöldség- és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
(élelmiszer), algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek,tojás,
tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,
csokoládé, csokoládétermékek, kávé, tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,
természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények,
kenyér,tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég, méz, nem illóolaj aromák, élesztő,
só, mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek,
jégfrissítő italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nem
feldolgozott, 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, cigaretta filterek, 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 más kártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más
távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
M1170

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek és hitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letétiszolgáltatások; 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 betörés gátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk (építkezési
területen), 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; járműjavító műhelye (üzemanyag-utántöltés 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); vidámparki szolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy
oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nem reklámszövegek publikálása;
könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságak publikálása; nem
letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió
vagy videó 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, video felvevők, 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
szervezése kulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós
és televíziós szórakoztatás; rádió- és televízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;
fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line
konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internet
útján; (nem letölthető) digitális zenenyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.
( 111 ) 212.815
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03188
( 220 ) 2013.11.04.
( 732 ) Abszolutház Kft., Hegyhátmaróc (HU)
( 541 ) Droomhuis
( 511 ) 35

Reklámtevékenység, ingatlan reklámozás, hirdetés.
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Ingatlanügyletek, ingatlanközvetítés, ingatlan adásvétel, ingatlan értékbecslés, ingatlan vásárlás-, eladás,

ingatlan építés, értékesítés, reklámozás, szolgáltatás, turisztikai szolgáltatás.
( 111 ) 212.816
( 151 ) 2014.05.27.
( 210 ) M 13 03374
( 220 ) 2013.11.19.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), hohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 212.819
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 01241
( 220 ) 2013.05.08.
( 732 ) Szabó László, Budapest (HU)
( 541 ) Netvadász
( 511 ) 9

Nagy hatótávolságú WIFI készülék.

( 111 ) 212.820
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 01643
( 220 ) 2013.06.09.
( 732 ) Dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Magnézium só tartalmú mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek és trágyák.

3

Magnézium só tartalmú szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5

Magnézium tartalmú fürdősók, fürdősók gyógyászati használatra, magnézium só tartalmú étrend-kiegészítők

emberek és állatok számára.
( 111 ) 212.821
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02611
( 220 ) 2013.09.11.
( 732 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva jogtanácsos, Budapest
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( 541 ) TeleBike
( 511 ) 12
39

Kerékpárok.
Járművek kölcsönzése.

( 111 ) 212.822
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02998
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Rádics Balázs, Budapest
( 591 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.823
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03193
( 220 ) 2013.11.04.
( 732 ) FOXrail Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit,Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOXrail
( 511 ) 39

Vasúti áruszállítás; vasúti szállítóeszközök kölcsönzése; vasúti teherszállító szolgáltatások; vasúti szállítás

megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti teherkocsik bérbeadása; vasúti szállítási szolgáltatások; vasúti
teheráru szállításához kapcsolódó szolgáltatások; vasúti szállítás.
( 111 ) 212.824
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03202
( 220 ) 2013.11.05.
( 732 ) Drum Up Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és 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).
28

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

karácsonyfadíszek.
35

Növényekkel való kereskedelem, növényekkel való importtevékenység, reklámozás.

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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.825
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03203
( 220 ) 2013.11.05.
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( 732 ) Drum Up Kft., Sopron (HU)

( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és 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).
28

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

karácsonyfadíszek.
40

Anyagmegmunkálás (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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.826
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03205
( 220 ) 2013.11.05.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest Airport Business Park
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.827
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03207
( 220 ) 2013.11.05.
( 732 ) Veress Ildikó, Budapest (HU)
Novák Tamás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás, sofőrszolgálat, személyszállítás.

( 111 ) 212.828
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03209
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( 220 ) 2013.11.05.
( 732 ) DraftFCB, Inc., New York, NY (US)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FCB
( 511 ) 35

Reklámügynökségi szolgáltatások, hirdetési, marketing és reklámszolgáltatások, közönségszolgálat,

eseménymarketing szolgáltatások, hirdetések készítése és elhelyezése, média- és médiavásárlási és -elhelyezési
szolgáltatások, piacelemzés és piackutatás, piaci felmérések, közvetlen marketing szolgáltatások, eladási
propaganda szolgáltatások, szponzorálással és franchise-zal kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások,
üzletvezetés és tanácsadás, üzleti információ és kutatás, üzleti tanácsadói szolgáltatások.
( 111 ) 212.829
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03208
( 220 ) 2013.11.05.
( 732 ) DraftFCB, Inc., New York, NY (US)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOOTE, CONE & BELDING
( 511 ) 35

Reklámügynökségi szolgáltatások, hirdetési, marketing és reklámszolgáltatások, közönségszolgálat,

eseménymarketing szolgáltatások, hirdetések készítése és elhelyezése, média- és médiavásárlási és -elhelyezési
szolgáltatások, piacelemzés és piackutatás, piaci felmérések, közvetlen marketing szolgáltatások, eladási
propaganda szolgáltatások, szponzorálással és franchise-zal kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások,
üzletvezetés és tanácsadás, üzleti információ és kutatás, üzleti tanácsadói szolgáltatások.
( 111 ) 212.830
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02750
( 220 ) 2013.09.23.
( 732 ) Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 541 ) deltagene
( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.831
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02306
( 220 ) 2013.08.13.
( 732 ) TOSI TRANS Reptéri Transzfer és Utazásszervező Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Személyszállítás; személyszállítás taxival .

( 111 ) 212.832
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02891
( 220 ) 2013.10.03.
( 732 ) Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 ) 212.833
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02890
( 220 ) 2013.10.03.
( 732 ) Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Appra magyar!
( 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 ) 212.834
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02901
( 220 ) 2013.10.04.
( 732 ) Pepita Marketing Kft., Szada (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.835
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03296
( 220 ) 2013.11.11.
( 732 ) Arcor S.A.I.C., Arroyito, CORDOBA (AR)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorkaáruk, csokoládék, liszt alapú készítmények, szószok, fagylaltok.

( 111 ) 212.836
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( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03490
( 220 ) 2013.11.26.
( 732 ) Ye Xueyan, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 212.837
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02710
( 220 ) 2013.09.19.
( 732 ) PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)
( 740 ) Kedves Ferenc, Budapest
( 541 ) Kormi
( 511 ) 31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; macskaeledel.
( 111 ) 212.838
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02897
( 220 ) 2013.10.04.
( 732 ) MEXICAN FOOD FACTORY Kft., Nagyvenyim (HU)
( 740 ) dr. Gajdácsik Adrián, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.839
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02720
( 220 ) 2013.09.18.
( 732 ) PHASE, s.r.o., Selec (SK)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PHASE Trendi kanapék
( 511 ) 20

Bútorok, ülőgarnitúrák, fekhelyek, ülések és székek.

( 111 ) 212.840
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03304
( 220 ) 2013.11.12.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Zhang Haifen, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).

( 111 ) 212.841
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03101
( 220 ) 2013.10.25.
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, elektromos cigaretták; szivarok, szivarkák;
szubsztanciák dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú
használatra; tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok,
cigarettacsövek/szipkák és gyufák.
( 111 ) 212.842
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02900
( 220 ) 2013.10.04.
( 732 ) Pepita Marketing Kft., Szada (HU)
( 541 ) BABAjnokság
( 511 ) 25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.843
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03153
( 220 ) 2013.08.15.
( 732 ) USE International Zártkörűen Működő Rt., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) USE unused
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 212.844
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03489
( 220 ) 2013.11.26.
( 732 ) Ye Xueyan, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 212.845
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02910
( 220 ) 2013.10.07.
( 732 ) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; sajtkülönlegességek; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 212.846
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03302
( 220 ) 2013.11.12.
( 732 ) Zaraz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRESTIGE HOTEL BUDAPEST
( 511 ) 35
43

Reklámozás.
Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; éttermek; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; kávéházak, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;
szálláshely lefoglalása (időleges -); szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,
asztalok, asztalterítők; üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; welness szolgáltatások.

( 111 ) 212.847
( 151 ) 2014.05.29.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 13 03500
( 220 ) 2013.11.26.
( 732 ) KRAUSZ '99 Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 23

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

áru).
( 111 ) 212.848
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02508
( 220 ) 2013.09.03.
( 732 ) dr. Grundtner Marcell, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, főzött gyümölcsök és zöldségekből készült zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojásból és

tej felhasználásával készült termékek.
30

Teából és kakaóból készült italok; fagylaltok.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 212.849
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03299
( 220 ) 2013.11.12.
( 732 ) CHS Hungary Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Vidra Gyula László, Budaörs
( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek, tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) notebook-ok és tabletek.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

35

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 212.850
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 03485
( 220 ) 2013.11.26.
( 732 ) Szegedi Paprika Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Hennelné Dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 5

Gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok

számára; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok
gyógyászati használatra.
29

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

30

Fűszeres mártások; pástétomok; marinádok; salátaöntetek; snack ételek; szószok.

( 111 ) 212.851
( 151 ) 2014.05.29.
( 210 ) M 13 02706
( 220 ) 2013.09.19.
( 732 ) PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)
( 740 ) Kedves Ferenc, Budapest
( 541 ) Nero
( 511 ) 31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; kutyaeledel.
( 111 ) 212.852
( 151 ) 2014.06.04.
( 210 ) M 13 01575
( 220 ) 2013.06.04.
( 732 ) Foltin Globe Kereskedemi Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
Dr. Takács Zoltán ügyvéd Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé.

( 111 ) 212.853
( 151 ) 2014.06.04.
( 210 ) M 12 04491
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2012.12.11.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAZDÁLKODJ OKOSAN!
( 511 ) 35

Marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok terjesztés; reklámfilmek

előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.
38

Kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió-

és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; televíziós szórakoztatás.
A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 180.863
( 210 ) M 03 04025
( 180 ) 2013.09.26.
( 111 ) 180.882
( 210 ) M 03 04033
( 180 ) 2013.09.26.
( 111 ) 180.884
( 210 ) M 03 04047
( 180 ) 2013.09.29.
( 111 ) 180.902
( 210 ) M 03 03789
( 180 ) 2013.09.09.
( 111 ) 180.903
( 210 ) M 03 03923
( 180 ) 2013.09.19.
( 111 ) 180.908
( 210 ) M 03 03791
( 180 ) 2013.09.10.
( 111 ) 180.909
( 210 ) M 03 03793
( 180 ) 2013.09.10.
( 111 ) 180.912
( 210 ) M 03 04049
( 180 ) 2013.09.29.
( 111 ) 180.942
( 210 ) M 03 04066
( 180 ) 2013.09.30.
( 111 ) 180.943
( 210 ) M 03 04065
( 180 ) 2013.09.30.
( 111 ) 181.000
( 210 ) M 03 03389
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.084
( 210 ) M 03 03708
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 180 ) 2013.09.03.
( 111 ) 181.108
( 210 ) M 03 04071
( 180 ) 2013.09.30.
( 111 ) 181.112
( 210 ) M 03 03772
( 180 ) 2013.09.09.
( 111 ) 181.162
( 210 ) M 03 03809
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.183
( 210 ) M 03 03694
( 180 ) 2013.09.03.
( 111 ) 181.260
( 210 ) M 03 03878
( 180 ) 2013.09.16.
( 111 ) 181.261
( 210 ) M 03 03912
( 180 ) 2013.09.18.
( 111 ) 181.306
( 210 ) M 03 03891
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.307
( 210 ) M 03 03721
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.311
( 210 ) M 03 03735
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.312
( 210 ) M 03 03730
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.318
( 210 ) M 03 03883
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.319
( 210 ) M 03 03733
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.321
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 210 ) M 03 03722
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.335
( 210 ) M 03 03769
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 181.341
( 210 ) M 03 03776
( 180 ) 2013.09.09.
( 111 ) 181.366
( 210 ) M 03 03723
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 181.368
( 210 ) M 03 03816
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.378
( 210 ) M 03 03997
( 180 ) 2013.09.24.
( 111 ) 181.388
( 210 ) M 03 03881
( 180 ) 2013.09.16.
( 111 ) 181.390
( 210 ) M 03 03822
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.391
( 210 ) M 03 03994
( 180 ) 2013.09.24.
( 111 ) 181.408
( 210 ) M 03 03820
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.428
( 210 ) M 03 03825
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 181.442
( 210 ) M 03 03754
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 181.465
( 210 ) M 03 03986
( 180 ) 2013.09.24.
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( 111 ) 181.475
( 210 ) M 03 04072
( 180 ) 2013.09.30.
( 111 ) 181.488
( 210 ) M 03 04070
( 180 ) 2013.09.30.
( 111 ) 181.491
( 210 ) M 03 03897
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.500
( 210 ) M 03 03957
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.507
( 210 ) M 03 03944
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.508
( 210 ) M 03 03949
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.509
( 210 ) M 03 03951
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.510
( 210 ) M 03 03950
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.515
( 210 ) M 03 03946
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.539
( 210 ) M 03 03973
( 180 ) 2013.09.23.
( 111 ) 181.561
( 210 ) M 03 03739
( 180 ) 2013.09.05.
( 111 ) 181.588
( 210 ) M 03 03905
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.606
( 210 ) M 03 03884
( 180 ) 2013.09.17.
M1186

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 111 ) 181.615
( 210 ) M 03 03995
( 180 ) 2013.09.24.
( 111 ) 181.619
( 210 ) M 03 03892
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.623
( 210 ) M 03 03906
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.625
( 210 ) M 03 03904
( 180 ) 2013.09.17.
( 111 ) 181.665
( 210 ) M 03 03856
( 180 ) 2013.09.15.
( 111 ) 181.696
( 210 ) M 03 03851
( 180 ) 2013.09.15.
( 111 ) 181.703
( 210 ) M 03 04017
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 181.705
( 210 ) M 03 03830
( 180 ) 2013.09.12.
( 111 ) 181.706
( 210 ) M 03 04018
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 181.709
( 210 ) M 03 03952
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 181.763
( 210 ) M 03 04024
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 181.786
( 210 ) M 03 03833
( 180 ) 2013.09.12.
( 111 ) 181.787
( 210 ) M 03 04010
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( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 181.788
( 210 ) M 03 04023
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 181.832
( 210 ) M 03 03945
( 180 ) 2013.09.22.
( 111 ) 182.032
( 210 ) M 03 04020
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 182.204
( 210 ) M 03 03701
( 180 ) 2013.09.03.
( 111 ) 182.240
( 210 ) M 03 03734
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 182.254
( 210 ) M 03 03823
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 182.292
( 210 ) M 03 04007
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 182.314
( 210 ) M 03 04000
( 180 ) 2013.09.25.
( 111 ) 182.351
( 210 ) M 03 03921
( 180 ) 2013.09.18.
( 111 ) 182.374
( 210 ) M 03 03798
( 180 ) 2013.09.10.
( 111 ) 182.380
( 210 ) M 03 03732
( 180 ) 2013.09.04.
( 111 ) 182.381
( 210 ) M 03 03792
( 180 ) 2013.09.10.
( 111 ) 182.447
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( 210 ) M 03 03629
( 180 ) 2013.09.01.
( 111 ) 182.520
( 210 ) M 03 04053
( 180 ) 2013.09.29.
( 111 ) 182.737
( 210 ) M 03 03759
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.738
( 210 ) M 03 03758
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.739
( 210 ) M 03 03757
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.740
( 210 ) M 03 03756
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.741
( 210 ) M 03 03755
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.742
( 210 ) M 03 03750
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.745
( 210 ) M 03 03760
( 180 ) 2013.09.08.
( 111 ) 182.753
( 210 ) M 03 03938
( 180 ) 2013.09.19.
( 111 ) 182.754
( 210 ) M 03 03939
( 180 ) 2013.09.19.
( 111 ) 182.755
( 210 ) M 03 03942
( 180 ) 2013.09.19.
( 111 ) 182.802
( 210 ) M 03 03718
( 180 ) 2013.09.04.
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( 111 ) 183.155
( 210 ) M 03 03812
( 180 ) 2013.09.11.
( 111 ) 183.175
( 210 ) M 03 03863
( 180 ) 2013.09.16.
( 111 ) 183.357
( 210 ) M 03 03954
( 180 ) 2013.09.19.
( 111 ) 183.638
( 210 ) M 03 03702
( 180 ) 2013.09.03.
( 111 ) 183.665
( 210 ) M 03 03998
( 180 ) 2013.09.24.
( 111 ) 185.383
( 210 ) M 03 03815
( 180 ) 2013.09.11.
A rovat 94 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 143.834
( 732 ) Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sándor, Szegedi, Szent-Ivány & Komáromi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.878
( 732 ) Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sándor, Szegedi, Szent-Ivány & Komáromi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.879
( 732 ) Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sándor, Szegedi, Szent-Ivány & Komáromi Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 117.094
( 732 ) Siemens Rail Automation Holdings Ltd., Frimley, Camberley, Surrey (GB)
( 111 ) 117.095
( 732 ) Jockey International Inc., Kenosha, Wisconsin (US)
( 111 ) 123.867
( 732 ) FANUC Corporation, Yamanashi (JP)
( 111 ) 138.851
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.854
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.855
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 139.830
( 732 ) Office Depot, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boca Raton,Florida (US)
( 111 ) 139.832
( 732 ) Office Depot, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boca Raton,Florida (US)
( 111 ) 140.589
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 141.302
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 141.954
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.126
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 142.169
( 732 ) CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)
( 111 ) 142.266
( 732 ) Bristol Irodaház Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.698
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.916
( 732 ) B.A.T. Group Poland Sp. z o.o., Varsó (PL)
( 111 ) 143.091
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( 732 ) CHEMSYNT Vegyipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

( 111 ) 143.509
( 732 ) GOTTEX MODELS LTD., Tel Aviv (IL)
( 111 ) 144.226
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.254
( 732 ) Apple Computer, Inc. (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Cupertino, Kalifornia (US)
( 111 ) 144.379
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.450
( 732 ) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
( 111 ) 144.725
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.980
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.179
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.369
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.374
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.375
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 146.119
( 732 ) Thorn (IP) Limited, London (GB)
( 111 ) 158.548
( 732 ) Diageo Chateau & Estate Wines Company, Napa, California (US)
( 111 ) 179.030
( 732 ) XI LIAN Nemzetközi Külkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.427
( 732 ) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.013
( 732 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 180.014
( 732 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 180.015
( 732 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.011
( 732 ) HANGVETŐ Zenei Terjesztő Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 181.892
( 732 ) IFSZ Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 182.028
( 732 ) Tegdes László, Debrecen (HU)
( 111 ) 182.590
( 732 ) Warner Bros, Entertainment Inc., Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 183.162
( 732 ) Gólyahír Egyesület, Százhalombatta (HU)
( 111 ) 183.586
( 732 ) Hui Min Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.906
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.925
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 183.926
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 183.928
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 183.929
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 183.935
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 184.195
( 732 ) Ramon Guiral Broto, Ibiza (Baleares) (ES)
( 111 ) 184.310
( 732 ) FINANCE AGENT Pénzügyi Szaktanácsadó Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 184.902
( 732 ) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)
( 111 ) 185.424
( 732 ) Virgo Project Sp. z o.o., Wroclaw (PL)

M1193

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 185.607
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.879
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.881
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.140
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 188.704
( 732 ) Éminence Organic Skin Care Inc., Vancouver, British Columbia (CA)
( 111 ) 194.168
( 732 ) Éminence Organic Skin Care Inc., Vancouver, British Columbia (CA)
( 111 ) 195.910
( 732 ) Hyson Teas (Private) Limited, Kalanimulla, Angoda (LK)
( 111 ) 211.021
( 732 ) The Pukka Luggage Company Limited, London (GB)
A rovat 59 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 138.823
( 732 ) Lucasfilm Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 143.647
( 732 ) SATCHI SINGAPORE PTE LTD, Singapore (SG)
( 111 ) 150.618
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 150.805
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 151.368
( 732 ) TNL Technology Holdings C.V., Singapore (SG)
( 111 ) 154.012
( 732 ) The Nielsen Company(US), LLC, a Delaware limited liability company, New York, New York (US)
( 111 ) 155.399
( 732 ) The Nielsen Company(US), LLC, a Delaware limited liability company, New York, New York (US)
( 111 ) 169.410
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 169.411
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 169.412
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 169.413
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 174.271
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 176.082
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 177.245
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 183.853
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 188.956
( 732 ) Wang Lin Rong, Budapest (HU)
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( 111 ) 188.960
( 732 ) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU)
( 111 ) 188.980
( 732 ) Fekete Noémi, Budapest (HU)
( 111 ) 189.881
( 732 ) Fekete Noémi, Budapest (HU)
( 111 ) 194.088
( 732 ) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
( 111 ) 196.542
( 732 ) Varsányi Erika, Szolnok (HU)
( 111 ) 196.857
( 732 ) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
( 111 ) 197.033
( 732 ) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
( 111 ) 197.034
( 732 ) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
( 111 ) 197.286
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 197.288
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 197.564
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 197.906
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 198.917
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 200.057
( 732 ) Trump Center Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 111 ) 200.682
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 201.221
( 732 ) AL - CU SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.968
( 732 ) Buscape Company LatAm Holdings BV, Hoofddorp (NL)
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( 111 ) 203.505
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 204.252
( 732 ) Kent Holdings Limited, Victoria, Mahe (SC)
( 111 ) 204.711
( 732 ) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 205.511
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.589
( 732 ) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
( 111 ) 210.588
( 732 ) Speech and Trade Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 211.815
( 732 ) Relaxaurum Nova Kft., Győr (HU)
A rovat 40 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.550
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.174
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.175
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 118.420
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York 10577-1444 (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 118.961
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.337
( 732 ) Tropicana Products Inc., Bradenton, Florida (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.934
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( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.967
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.969
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.126
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.226
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.379
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.725
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.980
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.179
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.369
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.374
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.375
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 146.763
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 146.839
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 147.097
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 152.275
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.098
( 732 ) Budweiser Budvar, National Corporation, Ceské Budejovice (CZ)
( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.330
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 165.253
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 167.132
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.066
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 170.680
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.258
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 176.605
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 177.055
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 195.910
( 732 ) Hyson Teas (Private) Limited, Kalanimulla, Angoda (LK)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 197.252
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 203.733
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 111 ) 209.399
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.550
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 117.174
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 117.175
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 118.420
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York 10577-1444 (US)
( 111 ) 118.961
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 131.337
( 732 ) Tropicana Products Inc., Bradenton, Florida (US)
( 111 ) 134.934
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 134.967
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 134.969
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 142.126
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.226
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.379
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( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

( 111 ) 144.725
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 144.980
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.179
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.369
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.374
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 145.375
( 732 ) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 146.763
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 146.839
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 147.097
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 152.275
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 161.098
( 732 ) Budweiser Budvar, National Corporation, Ceské Budejovice (CZ)
( 111 ) 162.330
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 165.253
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 167.132
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 169.066
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 170.680
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 174.258
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
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( 111 ) 176.605
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 177.055
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 195.910
( 732 ) Hyson Teas (Private) Limited, Kalanimulla, Angoda (LK)
( 111 ) 197.252
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 203.733
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 209.399
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 131.269
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 131.271
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 131.275
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 131.283
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 139.830
( 732 ) Office Depot, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boca Raton,Florida (US)
( 111 ) 139.832
( 732 ) Office Depot, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boca Raton,Florida (US)
( 111 ) 141.666
( 732 ) FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 146.119
( 732 ) Thorn (IP) Limited, London (GB)
( 111 ) 156.431
( 732 ) CWT Belgium SPRL, Société de Personnes á Responsabilité Limitée, Brussels (BE)
( 111 ) 156.837
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( 732 ) Flextronics International Ltd., Singapore (SG)

( 111 ) 157.100
( 732 ) PARK Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 162.126
( 732 ) China Lucky Group Corporation, Baoding City, Hebei Province (CN)
( 111 ) 170.979
( 732 ) Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 179.427
( 732 ) ARCANE Fejlesztési Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.353
( 732 ) VWR International Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 183.397
( 732 ) VWR International Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 183.910
( 732 ) HDF Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 184.310
( 732 ) FINANCE AGENT Pénzügyi Szaktanácsadó Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 184.885
( 732 ) TÍMÁR-TÁNCAKADÉMIA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.118
( 732 ) Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 185.607
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.879
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.881
( 732 ) Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.433
( 732 ) Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 191.124
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Wavre (BE)
( 111 ) 195.462
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Wavre (BE)
( 111 ) 196.139
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Wavre (BE)
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( 111 ) 201.881
( 732 ) ECONET Kereskedelmi és Ipari Szolgaltató Kft., Sárvár (HU)
( 111 ) 205.488
( 732 ) Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 208.076
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
A rovat 30 darab közlést tartalmaz.

M1204

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 13 03748
( 731 ) Aquarius-Aqua Kft., Cegléd (HU)
( 210 ) M 13 02558
( 731 ) Off Production Kft., Budapest, (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 13 00120
( 731 ) Szabolcsi Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
Kovács Gergely, Budapest
Kovács Gergely, Budapest
Kovács Gergely, Budapest
Kovács Gergely, Budapest
( 210 ) M 13 03617
( 731 ) KBOSS Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 13 01087
( 731 ) Vasuta Gábor László, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 13 03842
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00215
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00216
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00217
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 210 ) M 14 00218
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00219
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00221
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00222
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00223
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00224
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00225
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00226
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00272
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00273
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00274
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00275
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00368
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00369
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 13 03841
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
A rovat 19 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 77 00208
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 210 ) M 80 01249
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 91 02457
( 731 ) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 93 00731
( 731 ) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 97 01474
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 99 00235
( 731 ) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 99 00236
( 731 ) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 01 01134
( 731 ) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 06 01864
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01867
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01866
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01865
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01863
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01441
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 04082
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 04081
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 07 00979
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02187
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01246
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01725
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02847
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02848
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02763
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02764
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02765
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 03700
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 00081
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 00369
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 00334
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02753
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02752
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02755
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 03485
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

( 210 ) M 08 02956
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00526
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01000
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00998
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00999
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00997
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01001
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01286
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 02593
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 03288
( 731 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 10 00416
( 731 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 10 02406
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 11 00978
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 11 02511
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
A rovat 47 darab közlést tartalmaz.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 751.738
( 541 ) SPORTEC
( 511 ) 12
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 767.767
( 546 )
( 511 ) 14
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 797.171
( 546 )

( 511 ) 29-30, 35
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 996.528
( 541 ) PRESIDENT
( 511 ) 14
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.024.490
( 546 )

( 511 ) 29-30, 32, 43
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.139.283
( 546 )

( 511 ) 35, 37, 40-42
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.167.728
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( 546 )

( 511 ) 14, 25-26
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.178.512
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.193.865
( 546 )

( 511 ) 35
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.922
( 541 ) Forex Club
( 511 ) 36
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.923
( 546 )
( 511 ) 35-36, 38
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.926
( 546 )

( 511 ) 29-30, 35, 43
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
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( 111 ) 1.193.941
( 546 )
( 511 ) 9-11, 20, 27
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.944
( 541 ) Jules M.
( 511 ) 30, 32-33
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.966
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.193.979
( 541 ) HALOCIGS
( 511 ) 1, 9, 34
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.051
( 546 )
( 511 ) 5, 30
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.056
( 541 ) THE BEST IS IN FRONT OF YOU
( 511 ) 1, 4, 12, 16, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.120
( 546 )
( 511 ) 16, 35, 38, 42
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.125
( 546 )
( 511 ) 5, 16
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( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.145
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.148
( 541 ) LOVE & LOVE
( 511 ) 14
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.298
( 546 )

( 511 ) 35-39, 41-43, 45
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.398
( 546 )

( 511 ) 5, 16
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.436
( 546 )

( 511 ) 3, 8, 10, 21
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.452
( 541 ) ATMO
( 511 ) 1, 9, 11
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( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.456
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.480
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 28, 35, 38, 41-42, 45
( 580 ) 2014.03.06.
( 450 ) GAZ 08/2014
( 111 ) 1.194.645
( 546 )

( 511 ) 32-33
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.654
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( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.703
( 546 )

( 511 ) 35, 37
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.727
( 546 )
( 511 ) 7-9
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.742
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.743
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.755
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.759
( 541 ) FISSMAN BIOECOLISTIC
( 511 ) 8, 21, 35
( 580 ) 2014.03.13.
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( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.777
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.787
( 541 ) EMERLUX
( 511 ) 1, 3
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.881
( 546 )

( 511 ) 5, 16
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.974
( 541 ) MOFLAXA
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.987
( 541 ) DORENA
( 511 ) 27
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.194.991
( 546 )

( 511 ) 3
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( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.010
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 28, 35, 38, 41-42, 45
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.019
( 541 ) HOTBOX
( 511 ) 35
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.022
( 546 )
( 511 ) 20
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.097
( 546 )

( 511 ) 34-35
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.162
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.170
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.171
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2014.03.13.
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( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.172
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.173
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.189
( 541 ) MICALCET
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.190
( 541 ) PRIAMLO
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.191
( 541 ) TRITAMLO
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.197
( 541 ) TIROKAL
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.213
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.270
( 546 )
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( 511 ) 1-45
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.286
( 541 ) QUARTIERPOWER
( 511 ) 4, 39-40
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.317
( 541 ) MOLOXIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
( 111 ) 1.195.319
( 541 ) SENTOBA
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.03.13.
( 450 ) GAZ 09/2014
A rovat 60 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.011.962
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.074.733
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.118.021
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.119.120
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.158.284
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.177.739
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.742
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.757
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.776
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.792
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.793
( 151 ) 2014.05.22.
( 111 ) 1.177.803
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.177.806
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.177.821
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.177.978
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.177.994
( 151 ) 2014.05.23.
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( 111 ) 1.178.006
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.032
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.063
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.068
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.076
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.119
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.135
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.148
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.157
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.166
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.190
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.296
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.408
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.425
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.456
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.462
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.475
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.529
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( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.537
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.563
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.564
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.574
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.598
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.619
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.622
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.178.650
( 151 ) 2014.05.23.
( 111 ) 1.180.415
( 151 ) 2014.05.28.
( 111 ) 1.180.419
( 151 ) 2014.05.28.
( 111 ) 1.180.512
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.514
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.515
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.557
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.608
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.610
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.680
( 151 ) 2014.06.03.
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( 111 ) 1.180.681
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.682
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.683
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.699
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.706
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.712
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.755
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.763
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.769
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.788
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.794
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.843
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.890
( 151 ) 2014.06.03.
( 111 ) 1.180.922
( 151 ) 2014.06.03.
A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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