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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 13 00067
( 220 ) 2013.01.11.
( 731 ) Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rokonai Balázs, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HyperGel 100
( 511 ) 5

Balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; diagnosztikai

készítmények; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf (EKG)
elektródákhoz; zselatin, gyógyászati használatra.
( 210 ) M 13 03882
( 220 ) 2013.12.30.
( 731 ) Fish and Friends Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) the bigfish seafood bistro
( 511 ) 29

Fésűkagyló, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;
hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; joghurt; kagylók (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; kefir;
kolbász; languszták, nem élő; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem
élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri moszat
(roston sült-); tengeri rákok; tengeri-uborka, nem élő; tonhal.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

( 210 ) M 14 00004
( 220 ) 2014.01.02.
( 731 ) "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)
( 740 ) Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MÁTRA HILL
( 511 ) 33
35

Mátra eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
( 210 ) M 14 00237
( 220 ) 2014.01.28.
( 731 ) Malompark Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Pásztor János, Dr. Pásztor János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
29

Italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus).
Almapüré; aszalt kókuszdió; bab, tartósított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; datolya;
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fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcskonzervek;

gyümölcsök, tartósított; gyümölcshéj; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; joghurt; kefir;
kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kukoricaolaj; lekvár; leves készítmények; levesek; magvak, feldolgozott;
mazsola; mandula, őrölt; olajok, étkezési; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; repceolaj, étkezési; savanyú káposzta; savanyúságok; snack
ételek (gyümölcs alapú -); sültburgonya, chips; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj;
szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; sűrített tej; tőzegáfonya szósz [befőtt];
virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok];
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; földimogyoró tej [alkoholmentes ital] gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék;
mandulatej [ital); méz a1apú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; szörpök italokhoz, zöldség-és gyümölcslevesek; növényi alapanyagokból készült tejpótló italok;
növényi tejszínek.
( 210 ) M 14 00339
( 220 ) 2014.02.04.
( 731 ) Haász Ákos, Szeged (HU)
( 541 ) HAÁSZ
( 511 ) 20
28

Ágyak, szekrények, asztalok, székek, szobabútorok.
Kondicionáló gépek, sporteszközök, játszóterekre kihelyezésre kerülő hintaállványok, várak, tornyok,

mászókák, csúszdák, rugós játékok, mérleghinták, karusselek, mókuskerék, kötélhidak, homokozók, kültéri
óvodai játékok (mozdony, autó); beltéri játékok; iskolai, óvodai játékok; kültéri szemétgyűjtők, kukák, kültéri
padok, asztalok, információs táblák, kerékpártárolók, kültéri kondigépek; hinták, csúszdák, rugós játékok, várak,
gördeszkapálya, babaházak.
42

Sportpálya tervezése, kivitelezése, épületek tervezése, kivitelezés.

( 210 ) M 14 00427
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) Chello Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Faur Márta, Chello Central Europe Zrt., Budapest
( 546 )

( 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 14 00434
( 220 ) 2014.02.12.
( 731 ) Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vatai Gyula, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Kulináris szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai képzés.
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( 210 ) M 14 00455
( 220 ) 2014.02.13.
( 731 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes

szoftverek.
36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 14 00607
( 220 ) 2014.02.27.
( 731 ) SZÓDA 1 Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kautezky-Larder Dávid Áron, Budapest
( 541 ) SZÓDA
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00672
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Somodi Réka, Budapest
( 541 ) XXL-Életrevaló nagyban
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 14 00709
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt., Pécs (HU)
( 541 ) AQUACOIN
( 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).
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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).
( 210 ) M 14 00748
( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) BudaPay Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BudaPay
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; 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 korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS), szerverbérlés,
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 14 00756
( 220 ) 2014.03.12.
( 731 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes

szoftverek.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 14 00805
( 220 ) 2014.03.18.
( 731 ) Lidl Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
5

Mesterséges édesítő készítmények.
Diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék kiegészítők; étrend-kiegészítő italok,

étrend- és táplálék kiegészítők.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;

hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek; húskivonatok,
puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;
tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy savanyított
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formában; hüvelyesek; feldolgozott diófélék és mandulák:; zselék, dzsemek, lekvárok, gyümölcsbefőttek,

lekvárok (citrusfélékből), gyümölcspürék, krémek; tojások, a 29. osztályba tartozó tej és tejtermékek; vaj, sajt,
friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra; joghurtból készült desszertek,
aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok; margarin; sós krémek, mogyoróvaj,
fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek és a 29. osztályba tartozó
fagyasztott termékek; diétáskészítményekés a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek;
gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó rágcsálnivalók; mindenfajta a 29.
osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek, rizs,

tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes kiőrlésű lisztből készült
termékek; lisztből készült tészták, ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé, tea, kakaó és csokoládé italok; kávé, tea
vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez; élelmiszerek ízesítők; kenyér;
süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból készült áruk, desszertek; édes
krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég; fagyasztott joghurt, sörbetek,
szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és melasz; élesztő, sütőpor,
keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy péksütemények; a 30. osztályba
tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok, ízesítőszerek, fűszeres mártások;
salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba tartozó készételek és fagyasztott
ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek; gabonából
készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt és szezárn alapú snackek;
kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták:, tészta, rizs és gabona, pástétomok és
piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és? tengeri alga tekercs, gőzölt kenyér
tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek;

friss fűszernövények; diófélék; vetőmagok, élő növények és virágok; szárított növények; tápanyagok és
élelmiszer adalékok állatok számára; táplálékok és takarmányok állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak;
maláta, élő állatok.
32

Sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

A 33. osztályba tartozó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes italok

és likőrök, alkoholtartalmú tej mix italok, szeszes ital és/vagy bor alapú koktélok és aperitifek; bort tartalmazó
italok; alkoholos készítmények alkoholos italok készítéséhez.
35

Reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 14 00821
( 220 ) 2014.03.19.
( 731 ) O'REEL Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Horgászfelszerelés, horgászcsali, sportszerek, csalétkek, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászbotok,

horgok, merítőhálók, szákok, úszók, műcsalik, horgászbottartók, horgászládák, horgászati aprócikkek.
( 210 ) M 14 00868
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Száller Tibor, Délegyháza (HU)
Barna Dóra, Budapest (HU)
( 546 )
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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).
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 00872
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) ICE DIGIT
( 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
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
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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

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 (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 00877
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) Michelisz Norbert, Himesháza (HU)
( 740 ) Dr. Bodnár Imre, Bodnár Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 16

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

fényképek; papíripari cikkek.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők.

25

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

28

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 00878
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIRCUS LISZT
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00879
( 220 ) 2014.03.24.
( 731 ) G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIRCUS
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00918
( 220 ) 2014.03.26.
( 731 ) Kovács János, Győrújbarát (HU)
( 541 ) UKIDO SPORT SYSTEM
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (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).
( 210 ) M 14 00920
( 220 ) 2014.03.26.
( 731 ) Lekszikov Attila, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 38

Internetes beszélgetőszobák, klubok, fórumok biztosítása, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével, videokonferencia szolgáltatások.
41

On-line és offline oktatás, szakmai képzés, oktatási célú klubszolgáltatások, akadémiák és táboroztatás,

levelező tanfolyamok, vizsgáztatás, coaching [tréning], nem reklámcélú szövegek kiadása, könyvkiadás,
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, nem letölthető on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthető online videók biztosítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
szemináriumok rendezése és vezetése, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott önismereti és vezetési tanácsadás, személyiségelemzés,

sorselemzés, személyiségfejlesztés.
( 210 ) M 14 00943
( 220 ) 2014.03.27.
( 731 ) Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5
35

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00954
( 220 ) 2014.03.28.
( 731 ) Laki Balázs, Budapest (HU)
Szabó László, Budapest (HU)
( 740 ) Gombos Károly, Tatárszentgyörgy
( 546 )

( 511 ) 38

Televíziós műsorszórás.

( 210 ) M 14 00957
( 220 ) 2014.03.28.
( 731 ) LAMBDA-COM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 591 )
( 511 ) 38

Adatátvitel elektronikus eszközön keresztül; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatás telekommunikációs

eszközön keresztül; adatátviteli szolgáltatás telematikus hálózatokon keresztül; adatok továbbítása számítógép
által; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet is;
elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;
elektronikus kommunikációs rendszerek üzemeltetése; elektronikus online hálózatokhoz való hozzáférés
biztosítása kereséssel; elektronikus szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus szolgáltatások kábelen
keresztül; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ számítógépes
továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; információ átvitele telematikai kódokkal; információ
továbbítása számítógéppel; információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken
keresztül; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép
terminálokkal; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikációs
szolgáltatások számítógépek között; kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; közlések
üvegszálas hálózatok útján; összeköttetések analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; számítógép
terminálokon keresztül megvalósított kommunikáció; számítógépek közötti kommunikáció; számítógépek közötti
kommunikáció biztosítása; számítógépes adatátvitel; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; számítógépes
adatközlés; számítógépes továbbítási szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése egy számítógépes
világhálóval; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításához; távközlési
szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telematikai információ küldés; telematikai kommunikáció
számítógépes terminálok révén; telematikai kommunikációs szolgáltatások; telematikai szolgáltatások.
( 210 ) M 14 01000
( 220 ) 2014.04.01.
( 731 ) Best Foods Hungary Kft., Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivő, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tejtermékek, aludttej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, joghurt, kefir, milk shake-ek, tejalapú frappé

italok, sajtok, tej, tejes italok, tejet tartalmazó italok, tejoltó, tejsav, tejsavó, tejszínhab, tejszín, tejtermékek, vaj,
vajkrém, baromfi (nem élő), kagyló (ehető, nem élő), kolbász, sonka, apró tengeri rákok, datolya, földimogyoró
elkészítve, magvak elkészítve, dzsemek, lekvárok.
31

Csonthéjas magvak, mandula, mogyoró, szárított növények díszítésre, szárított virágok díszítésre,

virághagymák, élő virágok.
35

Élelmiszeripari, tejipari, húsipari és növényi eredetű termékek kereskedelme, reklámozása, árubemutatása.

( 210 ) M 14 01044
( 220 ) 2014.04.03.
( 731 ) UFA Film und Fernseh GmbH, Köln (DE)
( 740 ) dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Fotógrafikai és film készülékek és eszközök; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek, CD-k, DVD-k és egyéb digitális adathordozók,
elektronikus kiadványok (letölthető), optikai, mérő-, jelző-, ellenőrző és oktatási készülékek és műszerek,
készülékek és eszközök elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére; kommunikációs készülékek és eszközök, különösen a telefonok és a mobiltelefonok, töltők és
kihangosítók mobiltelefonokhoz; érmebedobással működő készülékek, videó szoftver és/vagy a számítógépes
játékok számítógépes bemeneti jel fogására szolgáló elosztók (elektronikai alkatrészek) vagy kapcsolók
(árammegszakító), pénztárgépek, szemüvegek, szemüvegkeretek és keretek, szolgáltatási és azonosító kártyák;
interaktív alkalmazásokra is szolgáló analóg és digitális hang-, képi hang-, képhordozók vagy más adathordozók;
videojátékok (amennyiben a 9. osztályba tartoznak), adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; szoftverek
(amennyiben a 9. osztályba tartoznak); televíziós felhasználásra alkalmas videojátékok; neveléssel, képzéssel,
tudásátadással és/vagy szórakoztató tartalmakkal kapcsolatos tárolt és letölthető komputerprogramok.
16

Papír és karton (karton) és ezen anyagból készült termékek, levélpapírok (késztermékek), szórólapok,

dokumentumok részére mappák, dokumentum rendezők, jegyzetpapírok, papírból vagy kartonból plakátok, papír
és karton táblák, csomagolóanyagok kartonból, névjegykártya papírok (félkész termékek), papírból vagy
kartonból reklámtáblák, papíralapú dokumentumok, csomagolóanyag tartók, csomagolásra szolgáló papírzacskók,
plakátok papírból, plakátok papírból vagy kartonból; dobozok papírból vagy kartonból, nyomtatott anyag,
albumok, plakátok, színes nyomatok, képek, naptárak, könyvborító, papíráruk, ceruzadíszítő kupakok, festékek és
ecsetek, művészek részére cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével), valamint csomagolásra szolgáló
műanyagok, kézműves sablonok (papír vagy karton) matricák (papíráru termékek), naptár, címjegyzék,
jegyzetfüzetek; naplók, füzetek, kártyák és levélpapírok, bélyegzők és bélyegzőpárnák, radírok és tolltartók
(iskolai használatra), papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; nyomdaipari termékek, könyvek, brosúrák,
magazinok (folyóiratok), nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
25

Pólók és pulóverek, zsebkendők, farsangi-, és karneváljelmezek, nyaksálak, kesztyűk (ruházat),

nyakkendők, sálak, zoknik, harisnyák, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
28

Babák, robogók (gyermek járművek), gördeszkák, kockák és a kártyák, videojátékokat lejátszó eszközök,

elektronikus játékok (kivéve külső kijelzőre vagy monitorra szolgáló kiegészítők), szőr- és gumi állatok,
tornaeszközök, varázslók eszközei, görkorcsolyák, korcsolyák, békatalpak, játékkártyák, játék labdák, külső
képernyőre vagy monitorra alkalmas videojátékok, konfettik, játékfigurák, kabalák, vicces játékok; kártyajátékok;
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pénzérmével és nem pénzérmével működő játék és szórakoztató berendezések, karácsonyfadíszek; játékok,

játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
35

Televíziós reklámok, reklámok, beleértve reklámok előkészítése; reklámszövegek közzététele, on-line

reklámok számítógépes hálózatban, rádió reklám, reklámok, marketing, PR, témához kapcsolódó újságcikkek
gyűjtése és összeállítása; árverések és aukciók vezetése, interneten is; információk számítógépes adatbázisokban
történő összegyűjtése és rendszerezése; cégek igazgatása, adminisztrációja, adatoknak számítógépes
adatbázisokban történő karbantartása; cégek az interneten és más médiumokban történő bemutatása; áruk és
szolgáltatások bemutatása kommunikációs médiumokban; szponzorálás reklám formájában; üzleti
szakvélemények készítése; munkavállalók kiválasztása pszichológiai képességi tesztekkel; közvélemény kutatás;
public relations, médiafigyelés (piacelemzés), és a reklámkutatás, üzleti és szervezeti menedzsment tanácsadás,
produkciók gyártásának területén, mozgókép produkciók kölcsönbérbe adása és bemutatása, jogok értékesítése a
távközlés területén; termékek és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja mások számára;
irodai munkák; bérszámfejtés; kereskedelmi és reklám célú kiállítások és vásárok szervezése; piackutatás; reklám
tanácsadás; értékesítési támogatás mások számára; kommunikációs médiumokban hirdetési felület,
reklámanyagok és hirdetési időt bérbeadása; áruminták és reklámanyagok terjesztése; színházi, televíziós és
rádiós reklámok gyártása; információkat gyűjtése és összegyűjtése, adatbázisokban is; emberi erőforrás
tanácsadás, a személyzet és az állásközvetítés, üzleti menedzsment; kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik
személyek részére, az e-kereskedelem keretében is.
38

Távközlés; telekommunikáció, telefonos szolgáltatások, tévénézők szavazásának lebonyolítására szolgáló

távközlési szolgáltatások a televízió adással kapcsolatosan és szórakoztatási célokra, játékok nyereménnyel és
nyeremény nélkül; rádió, a film-, video- text, teletext és televíziós programok vagy adások, mozifilmek és show-k
sugárzása; teleshopping adások; hírügynökségek szolgáltatásai; kábelen, műholdon, számítógéphálózatokon
interneten, telefon-és ISDN vonalakon, valamint egyéb távközlési médiákon hang-, kép- és adatátvitel; internetes
chat-szobák rendelkezésre bocsátása, adatbázisokhoz való hozzáférés megteremtése; elektronikus hírközvetítés; E
-mail és SMS szolgáltatások; számítógépen vagy mobil telekommunikációs eszközökön hír- és képközvetítés;
portálok, chat-szobák, a szociális hálózatok, chat vonalak és internetes fórumok rendelkezésre bocsátása;
valamint fényképek, képek, mozgóképek és egyéb információknak az interneten történő közvetítéséhez
hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása adathálózatokban számítógépes programokhoz; tartalmi tanácsadás,
elsősorban televíziós és rádiós adások céljából, valamint interneten és a más audiovizuális médiákban előadások
műsorszórása; interaktív telefonos szolgáltatások; tele shopping és az online vásárlási szolgáltatások nyújtása
távközlési csatornákon keresztül; interaktív platformok rendelkezésre bocsátása adatok és információk
kommunikációjára és adatcserére; és mindenfajta információ, hírekhez való hozzáférés biztosítása számítógépes
hálózatokban; hírügynökségek szolgáltatásainak keretében mindenféle hír gyűjtése; fényképek, fotók és egyéb
információknak az interneten történő továbbításának biztosítása; televíziós és rádiós adások sugárzása és
közvetítése interneten és más audiovizuális médiában, továbbá adások, adatok, adatgyűjtemények közvetítése,
valamint helyhez kötött vagy mobileszközökön fogadása; New Media tevékenység, nevezetesen platformok útján
távközlés az interneten.
41

Előadások a mozikban (előadások filmszínházakban), és színházakban; nézők telefonon történő bevonásával

televíziós szórakoztatás; mobiltelefonok lehívható szórakoztatás, akár interaktív formában; interneten játékok
lebonyolítása; rádió-és televíziós prograrmok összeállítása; rádió és a film klipek gyártása, valamint versenyek
szervezése; interaktív telefonon versenyek; hang- és/vagy vizuális felvételek bérbeadása; hang-és televízió
stúdiók szolgáltatásai; belépő jegyek előzetes eladása; film vetítések a mozikban; showk, vetélkedők és zenei
rendezvény szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, virtuális formában is, valamint játéktermekben és vidámparkok üzemeltetése; klubok
üzemeltetése (szórakoztatás); művészek közvetítés; vidámparkok üzemeltetése; naptárak, plakátok, szórólapok,
képeslapok és üdvözlőlapok, kártyák, poszterek kiadása; filmek, rádióadások és show-k gyártása (kivéve a
reklámfilmek), autós mozikban, nyitott szabadtéri mozikban, valamint a bárokban, szállodában, éttermekben,
rendezvénytermekben és diszkókban előadások; művész szolgáltatások (szórakoztatás); online kínált
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játékszolgáltatások; digitális nyomtatási szolgáltatás; nyereményjátékok szervezése, oktatás, képzés,

szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; casting ügynökség szolgáltatása; kiadványtervezés (kivéve
reklám célokra); zene gyártás; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmek, video-és hangfelvételek előadása,
kölcsönzése és bérbeadása; hang- és képhordozók bérlése és bérbeadása; szerencsejátékok szervezése; könyvek,
újságok, magazinok , programok, kiadványok, valamint tanítási és oktatási anyagok szerkesztése és kiadása
nyomtatott és elektronikus formában, kivéve hirdetési célokra; fotós szolgáltatások, kiadói szolgáltatások (kivéve
nyomtatás); tehetségtámogatással kapcsolatos szolgáltatások, harmadik személyek részére tehetségkutatás;
kulturális és sporteseményekre jegyeladás; zenei kiadói tevékenység; a kulturális és szórakoztató célú
rendezvények szervezése és lebonyolítása.
42

Adatbázisok fejlesztése (programozási munka) és információknak az interneten és más audiovizuális

médiában történő közvetítésére szolgáló szoftverek; elektronikus műsortájékoztatók műszaki fejlesztése, film
produkcióknak internetes platformon rendelkezésre bocsátása, digitális filmiparról és a digitális filmipar
szervezésének koordinációja; számítógépes szoftverek fejlesztése, aktualizálása, frissítése, karbantartása,
továbbfejlesztése; számítógépes szoftverek bérbeadása elektronikus adatátviteli hálózatok használatára az
interneten; weboldalak tervezése és karbantartása; mások számára elektronikus tárhely és számítástechnikai
eszközök rendelkezésre bocsátása; elektronikus archiválás szolgáltatás; a grafikus és a tervező szolgáltatások;
számítógépes programozási szolgáltatás; honlapok és internetes oldalak fejlesztése az interneten; műszaki
segítségnyújtás adatfeldolgozás kialakítására szolgáló programoknál; műszaki tanácsadás telekommunikációval,
internettel, extranettel, és intranettel kapcsolatosan; számítógép hardverrel és szoftverrel kapcsolatos tanácsadás;
adatfeldolgozásra szolgáló prograrmok fejlesztése; szoftverek implementálása és konfigurációja a hálózatokban;
elektronikus programok (szoftver) fejlesztése; illusztrátor (grafikai szolgáltatások) szolgáltatások.
45

Iparjogvédelmi és szerzői tanácsadás; harmadik személyek által nyújtott egyéni igényekre szolgáló

személyes, szociális és biztonsági szolgáltatások, számítógépekre felhasználási jogok engedélyezése, a
számítógépes szoftverek felhasználási jogainak engedélyezése, számítógépes szoftverlicencek engedélyezése,
számítógépes játékok felhasználási jogainak engedélyezése, számítógépes szoftverek felhasználási jogainak
engedélyezése, számítógépes prograrmok felhasználási jogainak engedélyezése, zenei előadások felhasználási
jogainak engedélyezése, szoftverlicencek engedélyezése, zenei kiadványok felhasználási jogainak
engedélyezésével kapcsolatos szolgáltatása, social network- online szolgáltatások (ismerős közvetítés), társadalmi
kapcsolatok létrehozására online szolgáltatások, partnerkereső, partnerkereső szolgáltatás, partnerkereső és
ismerős közvetítő szolgáltatások, személyre szabott bevásárlási szolgáltatások mások számára, személyre szabott
bevásárlási szolgáltatások, kábeltelevíziós programok másolására licenc adása, sugárzott televíziós programok
másolására engedély adása, szoftverek felhasználási jogainak engedélyezése; rádió és televízió műsorok, valamint
egyéb hang és képfelvételek vonatkozásában felhasználási jogok, sugárzási jogok és egyéb felhasználási jogok
engedélyezése.
( 210 ) M 14 01065
( 220 ) 2014.04.04.
( 731 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle
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félkész tészták.
35

Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 14 01071
( 220 ) 2014.04.04.
( 731 ) PROFIRENT Gépkölcsönző Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Boross Klára, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározás.

( 210 ) M 14 01072
( 220 ) 2014.04.04.
( 731 ) Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)
( 554 )

( 511 ) 32

Egyéb alkoholmentes italok, energia italok.

( 210 ) M 14 01084
( 220 ) 2014.04.08.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, közvélemény kutatás, statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése; video file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
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tanulmányok, piackutatás; reklámanyagok terjesztése, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése; kereskedelmi
szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshop működtetése, beszerzői szolgáltatások [áruk,
illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási
propaganda mások számára; reklámozási szolgáltatások.
38

Távközlés. (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás)

41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, video

készítés és publikálás; mobil applikáció készítés és tartalomszolgáltatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [
szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
( 210 ) M 14 01085
( 220 ) 2014.04.08.
( 731 ) VARIPLAST Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lovrecz Éva, Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bioplasma
( 511 ) 1

Talajkondicionáló vegyi termék; növények növekedését szabályozó készítmények; algák (trágyák);

talajregeneráló és növénytápláló szer.
( 210 ) M 14 01097
( 220 ) 2014.04.09.
( 731 ) Magyar Földgáztároló Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Ásványi tüzelőolaj; éghető gáz.

39

Áruk raktározása; energiaelosztás; földgáz raktározása, tárolása; szállítás csővezetéken.

40

Energiatermelés; veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

( 210 ) M 14 01127
( 220 ) 2014.04.10.
( 731 ) GST-Max Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss Viktor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus közlemények (letölthető); interfészek (informatika); letölthető képfájlok; számítógépes

szoftverek; szoftverek, rögzített.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyeletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása (szkennelés); számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;
számítógép szoftver tanácsadás; számítógép adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése;
számítógépes rendszerek távfelügylete (monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok
korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.
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( 210 ) M 14 01133
( 220 ) 2014.04.10.
( 731 ) MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest (HU)
( 740 ) Lévai Károly, Budapest
( 541 ) RETROGP
( 511 ) 28

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01162
( 220 ) 2014.04.10.
( 731 ) Fonyódi Ásványvíz Kft., Fonyód (HU)
( 740 ) Gyöngy Mónika, Budapest
( 541 ) Fonyódi Fresh & Light
( 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 14 01164
( 220 ) 2014.04.14.
( 731 ) SANOFI, Párizs (FR)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, élelmiszerek és étrendkiegészítők, vitaminok.

( 210 ) M 14 01185
( 220 ) 2014.04.15.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sipos Judit, Budapest
( 541 ) Interherb Vital Súlykontroll Éjjel&Nappal fogyókúrás étrend kiegészítéséhez
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 14 01192
( 220 ) 2014.04.16.
( 731 ) Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 14 01193
( 220 ) 2014.04.16.
( 731 ) Bárdos Endre László, Budapest (HU)
Miklósi Marcell Gábor, Budapest (HU)
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( 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).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01195
( 220 ) 2014.04.15.
( 731 ) Tarnóczi Zsuzsanna, Kál (HU)
( 546 )
( 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).
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 14 01216
( 220 ) 2014.04.18.
( 731 ) Németh Tamás Szabolcs, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea.

33

Pálinkák.

43

Kávézóval kapcsolatos vendéglátóipari szolgáltatások.

( 210 ) M 14 01223
( 220 ) 2014.04.18.
( 731 ) Borsányi Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
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).

28

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

karácsonyfadíszek (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).
( 210 ) M 14 01243
( 220 ) 2014.04.23.
( 731 ) Leleszi István, Monor (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina 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).
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).
( 210 ) M 14 01265
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 40

Nyomdai szolgáltatások.

41

Kiadványok szerkesztése és kiadása.

45

Jogi szolgáltatások, tanácsadás.

( 210 ) M 14 01288
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Chladek Tibor Dániel, Budapest (HU)
Vékony Ferenc József, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01291
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Lovász Judith, London, E10 7HN (GB)
( 740 ) dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EILANA TÜNDÉR ILONA
( 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 01298
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Pannon Starter Energy
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
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( 210 ) M 14 01302
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Azo-Speed Amino
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 210 ) M 14 01305
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Copper-Field
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 14 01306
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Global Duplo
( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 14 01308
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Talentum
( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 14 01309
( 220 ) 2014.04.28.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Trifender
( 511 ) 1

Mikroorganizmus kultúrák nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 14 01312
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ERIMEXOL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 01313
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LORANXIL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 01314
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AVATAC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 01315
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPAVERIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 01328
( 220 ) 2014.04.29.
( 731 ) dr. Simáné Szakács Judit, Budapest (HU)
dr. Száva Katalin, Budapest (HU)
( 546 )
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Önismereti, személyiségfejlesztő tanfolyamok; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás.
44

Életmód tanácsadás; mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; alternatív

gyógyászati, paramedicinális szolgáltatások.
45

Asztrológiai és spirituális szolgáltatások és tanácsadás; lelki tanácsadás, szellemi mentorálás; horoszkóp

készítés; jövendő mondás, személyre szóló jóslás.
( 210 ) M 14 01329
( 220 ) 2014.04.29.
( 731 ) REAL BOX Logisztikai Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Rideg János, Budapest
( 541 ) DOBOZBOX
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 14 01363
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Brandcontrol Kft., Budapest (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01365
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Kroneraff István, Gödöllő (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
37

Járműkereskedelem és a hozzá kapcsolódó franchise szolgáltatások, járművekkel kapcsolatos tanácsadás.
Járműjavítás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás.

( 210 ) M 14 01366
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) ZILI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest
( 546 )
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Bőr és bőrutánzatokból készült erszények, pénztárcák, hitelkártyatartók, szíjak, övek, vállszíjak, zsákok,

kalapdobozok; állatbőrök és irhák; utazó- és kézitáskák, irattáskák, aktatáskák, bevásárlóhálók, kerékkel ellátott
bevásárló táskák, bőröndök, kofferek; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
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 01367
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Borsányi Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bogó Dániel, BOGÓ & MATOLTSY Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARE YOU TEQ?
( 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).
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).

28

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

karácsonyfadíszek (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).
( 210 ) M 14 01374
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Vári Zsolt, Halásztelek (HU)
MARGIT-DENT Fogtechnikai Kft., Halásztelek (HU)
( 740 ) dr. Kökény Zoltán, Tatabánya
( 541 ) Bioliner
( 511 ) 10

Kivehető fogszabályozó készülék, sín és lemez, ennek alkatrészei és elemei.

40

Fogtechnikusi szolgáltatások.

41

Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása.
44

Fogorvosi szolgáltatások, fogorvosi vizsgálatok végzése, tanácsadás, fogszabályozók tervezése.

( 210 ) M 14 01375
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Vári Zsolt, Halásztelek (HU)
MARGIT-DENT Fogtechnikai Kft., Halásztelek (HU)
( 740 ) dr. Kökény Zoltán, Tatabánya
( 541 ) Magicliner
( 511 ) 10

Kivehető fogszabályozó készülék, sín és lemez, ennek alkatrészei és elemei.
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Fogtechnikusi szolgáltatások.

41

Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása.
44

Fogorvosi szolgáltatások, fogorvosi vizsgálatok végzése, tanácsadás, fogszabályozók tervezése.

( 210 ) M 14 01377
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ESSE SENSE
( 511 ) 34

Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók
dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.
( 210 ) M 14 01379
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ESSE CHANGE
( 511 ) 34

Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók
dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.
( 210 ) M 14 01402
( 220 ) 2014.05.05.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Zoltán, 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).
( 210 ) M 14 01403
( 220 ) 2014.05.05.
( 731 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) BOGNÁR
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 01404
( 220 ) 2014.05.05.
( 731 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) 3 TESTVÉR
( 511 ) 33

Borok.
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( 210 ) M 14 01406
( 220 ) 2014.05.05.
( 731 ) Interton Elektroakusztikai Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Erősítők; hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; akusztikus csatolók;

akusztikus/akusztikai riasztók; tölcsérek hangszórókhoz; vonalsugárzó; oszlopsugárzó; hangoszlop.
( 210 ) M 14 01410
( 220 ) 2014.05.05.
( 731 ) Swissgear Sárl, Baar (CH)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Svájcból származó: adatkommunikációs kábelek, akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, autóban

használatos akkumulátortöltők, baroszkópok, bőrből készült mobil telefon és táblagép tokok, dugók, csatlakozó
aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások); elektromos akkumulátortöltők, elektromos fehértáblák;
elektromos mérőkészülékek; elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra];
fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz; fülhallgatók, hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;
háromdimenziós szemüvegek; hordozható hangszóró; hordozható médialejátszók; internet kommunikációs
berendezések; jegyzet azonosító; karkötők; képernyő védőfólia; kihangosító készletek, légnyomásmutatók;
lépésmérők; lépésszámlálók; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmerők (altiméterek), napelemek,
szolár akkumulátorok; napszemüvegek; okos telefonok; sebességmérők; számítógép hordozó tokok, táskák;
szoftverek (felvétel, szervezés, továbbítás, manipulálás és a szöveg felülvizsgálata, hangfájlok, videofájlok és
számítógépes játékprogramok televízióhoz és számítógéphez, zenelejátszókhoz, videó lejátszókhoz, média
lejátszókhoz, mobil telefonokhoz); táblagépek; távolságmérők; telefon és táblagép tartozékok, tűzoltókészülék;
USB flash meghajtók (üres); védőeszközök személyek balesetvédelmére; védősisakok sportoláshoz;
vevőkészülékek (fitnesz adatok rögzítéséhez); vezeték nélküli számítógép perifériák.
14

Svájcból származó: búvárórák; elektronikus órák, karórák; ellenőrző órák; GPS funkciós órák; időmérők;

karkötők (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal kommunikáló);
karperecek, karkötők; kronográfok [időrögzítő készülékek]; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; órák (fitnesz
adatok figyelésére); órák (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal
kommunikáló); órák és karórák; órák magasságmérővel, légnyomásmérővel és iránytűvel ellátva; óraszerkezetek
részei; óraszíj kapcsok; óraszíjak (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal
kommunikáló); sport órák; stopperórák; szíjak órákhoz.
18

Svájcból származó: bőr szerszámtáskák; bőrszíjak; ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák;

hitelkártyatartók; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; levéltárcák, pénztárcák; lószerszámok; nyeregtakarók
lovaknak; oldaltáskák könyveknek; piperetáskák (üresen), neszesszerek (üres); poggyász; ruhák állatoknak;
ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak; uzsonnás dobozok.
( 210 ) M 14 01418
( 220 ) 2014.05.06.
( 731 ) CONTINENTAL Hungaria Gumiabroncs Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;
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csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;

javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;
szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
17

Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózásához.

37

Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; járművek karbantartása.

( 210 ) M 14 01432
( 220 ) 2014.05.07.
( 731 ) MediaSales Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gerzsényi Tamás, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Számítógép-programozás; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek,

mint szolgáltatás.
( 210 ) M 14 01438
( 220 ) 2014.05.07.
( 731 ) Tabán Trafik Zrt., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01477
( 220 ) 2014.05.09.
( 731 ) Váci Egyházmegye, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Beer Miklós, Vác
( 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).
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
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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).
35

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).
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

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).
( 210 ) M 14 01489
( 220 ) 2014.05.10.
( 731 ) Greentechnic Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Napelemekhez, napkollektorokhoz, hőszivattyúkhoz kapcsolódó elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
11

Napelemekhez, napkollektorokhoz, hőszivattyúhoz kapcsolódó világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

szárító és szellőztető berendezések.
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01491
( 220 ) 2014.05.09.
( 731 ) Café Reklám Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera ügyvéd,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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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 14 01492
( 220 ) 2014.05.09.
( 731 ) Café NEXT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera ügyvéd,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok 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 14 01500
( 220 ) 2014.05.12.
( 731 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) PS Double
( 511 ) 1

Mikroorganizmus kultúrák, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 14 01515
( 220 ) 2014.05.13.
( 731 ) Negyedmérföld Verseny- Rendezvényszervező Kft., Csomád (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Sebesség Fesztivál
( 511 ) 41

Sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), időmérés sporteseményeken, sportversenyek

rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),
a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül autóversenyek szervezése, rendezése.
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( 210 ) M 14 01522
( 220 ) 2014.05.13.
( 731 ) Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) dr. Sütő Katalin, Budapest
( 541 ) POLICE COFFEE
( 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).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01553
( 220 ) 2014.05.15.
( 731 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú
készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú
készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes
édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,
fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek
és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok
készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,
fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és
konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,
ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
( 210 ) M 14 01554
( 220 ) 2014.05.15.
M1697

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 16. szám, 2014.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű

és gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;
szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);
tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.
( 210 ) M 14 01573
( 220 ) 2014.05.16.
( 731 ) Horváth Viktor László, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 11
40

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

( 210 ) M 14 01612
( 220 ) 2014.05.20.
( 731 ) Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szép József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; kutatás és fejlesztés

mások részére; számítógépes rendszerek tervezése.
( 210 ) M 14 01613
( 220 ) 2014.05.20.
( 731 ) CYCLOLAB Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CYCLOLAB
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok.
42

Tudományos és ipari kutatás.

( 210 ) M 14 01614
( 220 ) 2014.05.20.
( 731 ) CYCLOLAB Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Dexolve
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 14 01619
( 220 ) 2014.05.19.
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( 731 ) Kovács Tibor, Esztergom (HU)

( 541 ) PENGE ÉLES BRUT
( 511 ) 8

Borotvapengék.

( 210 ) M 14 01620
( 220 ) 2014.05.20.
( 731 ) COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fogkrém.

( 210 ) M 14 01621
( 220 ) 2014.05.20.
( 731 ) Hello Wood Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HelloWood
( 511 ) 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); fából készült installációk, ideiglenes és újrafelépíthető épületek és
szerkezetei; funkcionális tárgyak fából; a fent nevezett anyagokból készült iparművészeti tárgyak és termékek.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ipar- és képzőművészeti valamint építészeti, design workshopok,
táborok, előadások, képzések és kiállítások szervezése és lebonyolítása.
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); információadás, tanácsadás és konzultáció az iparművészet,
építészet és design területén; építészeti tervezői tevékenység.
( 210 ) M 14 01662
( 220 ) 2014.05.23.
( 731 ) GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Smart Ingatlan
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01734
( 220 ) 2014.06.02.
( 731 ) Vitálvár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
35

Élelmiszerek, gyógyhatású készítmények, italok, étrend kiegészítők kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;

és ezzel összefüggő marketing és reklámozási tevékenységek, termékbemutatók.
41

Nevelés; szakmai képzések; egészségvédő klubok üzemeltetése; egészséges táplálkozás akadémiák

üzemeltetése; könyvkiadás.
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( 210 ) M 14 01735
( 220 ) 2014.06.02.
( 731 ) F-H Consult Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) "CHALLENGE - SZABADULJ!"
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01738
( 220 ) 2014.06.02.
( 731 ) Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01774
( 220 ) 2014.06.04.
( 731 ) Ecoffice Technology Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Burda Szabolcs, Göd
( 546 )
( 511 ) 7
16

Bélyegzőgépek.
Bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák.

( 210 ) M 14 01817
( 220 ) 2014.06.11.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MYGOLD
( 511 ) 10

Fogamzásgátló spirál.

( 210 ) M 14 01818
( 220 ) 2014.06.11.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Csilla, Budapest
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( 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).
( 210 ) M 14 01852
( 220 ) 2014.06.17.
( 731 ) Kompozitor Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Kovári Zoltán, Budapest
( 541 ) VENTILFLEX
( 511 ) 1

Műanyagok, műgyanták, műanyagalapú kompozit-anyagok, (falazott és előregyártott) szellőző és szellőztető

kürtők, légcsatornák és szellőztető rendszerek belső felületének borítására, szellőző és szellőztető vezetékek
gáztömörré tételére és korrózióvédelmére, ideértve épületek kürtőibe, szellőző és szellőztető rendszerekbe lágy
állapotban behúzható műanyag alapú, kompozit-anyagú béléscső illetve önálló szellőztető csatorna létrehozására
amelyet behúzás vagy telepítés és felfújás után gőzzel kikeményítve formálnak a rendszer nyomvonalának
megfelelően, vagy a bélelendő vezeték belső alakjára.
19

Műanyagból, műgyantából, műanyag-alapú kompozit anyagból készült (falazott és előregyártott) szellőző és

szellőztető kürtők bevonatai, ideértve épületek kürtőibe, szellőző és szellőztető berendezéseibe lágy állapotban
behúzható műanyag alapú kormpozit-anyagú béléscsövet, amelyet felfújás után gőzzel kikeményítve formálnak
rendszer nyomvonalának megfelelően, vagy a bélelendő vezeték belső alakjára.
37

Falazott és előregyártott szellőző és szellőztető kürtők, légcsatornák és szellőztető rendszerek járatainak

kialakítása, javítása, felújítása, melyben a lágy állapotban lévő műanyag alapú kompozit-anyagú béléselemet
behúzás után formázzák és gőzzel keményítik ki, illetve a rendszer nyomvonalát ilyen típusú béléselem
beépítésével alakítják ki.
( 210 ) M 14 01853
( 220 ) 2014.06.17.
( 731 ) Gáthy Konrád Károly, Ebes (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
31

Állateledel adalékok, gyógyhatású állateledel készítmények, vitaminok.
Állateledel, kutya-macska táp, kisállateledel, baromfi-sertés táp és koncetrátumok.

( 210 ) M 14 01911
( 220 ) 2014.06.18.
( 731 ) Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Elit Team Könyvszolgálat
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; klubszolgáltatások
M1701

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 16. szám, 2014.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(szórakoztató vagy oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás.
( 210 ) M 14 01958
( 220 ) 2014.06.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZOFRITA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 14 01959
( 220 ) 2014.06.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZAFRILLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 14 01962
( 220 ) 2014.06.20.
( 731 ) Globiz International Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 9

Elemek, akkumulátorok, zselés akkumulátorok, akkumulátortöltők.

( 210 ) M 14 01968
( 220 ) 2014.06.20.
( 731 ) dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)
Éless Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÓLÓ SZŐLŐ
( 511 ) 32

Mustok, szörpök.

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 áru).
( 210 ) M 14 02138
( 220 ) 2014.07.03.
( 731 ) Borbély László, Gödöllő (HU)
Sebők Judit, Gödöllő (HU)
( 541 ) DROVAL
( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

( 210 ) M 14 02271
( 220 ) 2014.07.17.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NORBEST
M1702

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 16. szám, 2014.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 210 ) M 14 02272
( 220 ) 2014.07.17.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZUBEZIL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
A rovat 108 darab közlést tartalmaz.
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