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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 213.011
( 151 ) 2014.07.02.
( 210 ) M 12 04615
( 220 ) 2012.12.20.
( 732 ) AUTOCHEM Hungary Kft., Felsőzsolca (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

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

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok.
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 213.294
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00060
( 220 ) 2014.01.09.
( 732 ) OLAJTERV Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MOLINE
( 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).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
40

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.402
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00491
( 220 ) 2014.02.18.
( 732 ) Ginto Trade Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NAPOLETTO
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.403
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00125
( 220 ) 2014.01.15.
( 732 ) Ramiris Europe KFT, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seszták Miklós, Kisvárda
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 213.404
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 13 03258
( 220 ) 2013.11.08.
( 732 ) Kasi Franciska, Tunyogmatolcs (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 213.405
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00242
( 220 ) 2014.01.28.
( 732 ) Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 213.406
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00365
( 220 ) 2014.02.05.
( 732 ) Szűcs Mihály István, Törökbálint (HU)
( 541 ) BARBA NEGRA
( 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).
( 111 ) 213.407
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00496
( 220 ) 2014.02.18.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CATAFLAM COMFORT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 213.408
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00243
( 220 ) 2014.01.28.
( 732 ) Hannox International Corp., Taipei (TW)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi

készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi reagensek gyógyászati, vagy állatgyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; vegyészeti-gyógyszerészeti készítmények; enzim
készítmények gyógyászati használatra; enzim készítmények állatgyógyászati használatra; hatóanyagok
(tesztcsíkok) hepatitisz kimutatására; tesztcsíkok vércukor kimutatására; kimutatáshoz használt hatóanyagok
(tesztcsíkok) gyógyászati használatra.
10

Berendezés orvosi vizsgálatokban történő alkalmazásra; vizsgálati berendezések gyógyászati használatra;

véranalizáló berendezések; diagnosztikai berendezések gyógyászati használatra; dializátorok; elektromos
akupunktúrás eszközök; érvágók, lándzsák; vörösvértest-számláló készülékek; hipodermikus fecskendők;
injektorok gyógyászati használatra; gyógyászati berendezések és eszközök; gyógyászati vezetődrótok; tűk orvosi
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használatra; szondák orvosi használatra; injekciós fecskendők; fecskendők orvosi használatra; állatgyógyászati

berendezések és eszközök; vércukorszint mérők; eszközök moxakezeléshez.
( 111 ) 213.409
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 13 03459
( 220 ) 2013.11.22.
( 732 ) Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.410
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00495
( 220 ) 2014.02.18.
( 732 ) Sára Beauty System Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Műkörmök; műszempillák; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; díszítő

matricák kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápolószerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai készletdobozok;
kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; körömlakkok; műköröm zselék;
körömápolási cikkek; lemosó szerek kozmetikai használatra; olajok kozmetikai használatra; ragasztószerek
kozmetikai használatra; lakkhígítók kozmetikai használatra; körömápoló szerek; lakkzselék; szemöldök ápolására
szolgáló kozmetikai szerek; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; pipere cikkek; építő
zselék; vízelvonó; körömolaj; bőrápoló olaj; szempárna; körömerősítők; sarokpuhító krém; lábbalzsam; fürdő- és
lábáztató olaj.
16

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); hírlevelek; katalógusok; magazinok; kozmetikai

kendők papírból; prospektusok; sablonok; szórólapok.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; gyakorlati képzés

(szemléltetés); műkörömépítés oktatás; lábápoló képzés; masszázs képzés.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; manikűr szolgáltatások; masszázs; szolárium

szolgáltatások; szépségszalonok.
( 111 ) 213.411
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00376
( 220 ) 2014.02.07.
( 732 ) Bergmann Ernő, Balatonfüred (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Kerékpárvázak; villák [kerékpárok alkatrészei]; kombinált rugó és lengéscsillapító egységek járművekhez;
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kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; váltók kerékpárokhoz; kerékpár kerékagyak.

25

Felsőruházat; pólók; pulóverek; sapkák; nadrágok.

( 111 ) 213.412
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 13 02672
( 220 ) 2013.09.18.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest
( 541 ) A lap
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 213.413
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00364
( 220 ) 2014.02.05.
( 732 ) Zone Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Halász Bálint, Budapest
( 541 ) pondline
( 511 ) 17

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

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

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru) műanyag fóliák kerti tavakhoz.
22

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 213.414
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00244
( 220 ) 2014.01.28.
( 732 ) Hannox International Corp., Taipei (TW)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi

készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi reagensek gyógyászati, vagy állatgyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; vegyészeti-gyógyszerészeti készítmények; enzim
készítmények gyógyászati használatra; enzim készítmények állatgyógyászati használatra; hatóanyagok
(tesztcsíkok) hepatitisz kimutatására; tesztcsíkok vércukor kimutatására; kimutatáshoz használt hatóanyagok
(tesztcsíkok) gyógyászati használatra.
10

Berendezés orvosi vizsgálatokban történő alkalmazásra; vizsgálati berendezések gyógyászati használatra;

véranalizáló berendezések; diagnosztikai berendezések gyógyászati használatra; dializátorok; elektromos
akupunktúrás eszközök; érvágók, lándzsák; vörösvértest-számláló készülékek; hipodermikus fecskendők;
injektorok gyógyászati használatra; gyógyászati berendezések és eszközök; gyógyászati vezetődrótok; tűk orvosi
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használatra; szondák orvosi használatra; injekciós fecskendők; fecskendők orvosi használatra; állatgyógyászati

berendezések és eszközök; vércukorszint mérők; eszközök moxakezeléshez.
( 111 ) 213.415
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 13 03065
( 220 ) 2013.10.22.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIGI PAY
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

Távközlés.

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás; tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió programok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 111 ) 213.416
( 151 ) 2014.08.07.
( 210 ) M 14 00120
( 220 ) 2014.01.15.
( 732 ) Mérlegképes Tanoncok Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) mérlegképes tanoncok
( 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/szolgáltatás).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).
( 111 ) 213.418
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00526
( 220 ) 2014.02.20.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 213.419
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00527
( 220 ) 2014.02.20.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 213.420
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00153
( 220 ) 2014.01.20.
( 732 ) Vichem Chemie Kutató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) DriverHit Library
( 511 ) 42

Tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenység; tervezői, kutatói fejlesztési tevékenység mások részére;

ipari és kutatási elemző szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés; számítógép programok
korszerűsítése; számítógép programok adatainak átalakítása; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai
médiumból elektronikus médiumba.
( 111 ) 213.421
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03880
( 220 ) 2013.12.30.
( 732 ) Kathi Béla, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Cutler Gym
( 511 ) 41

Sportlétesítmények üzemeltetése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok
szervezése; fitnesz órák vezetése.
( 111 ) 213.422
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03879
( 220 ) 2013.12.30.
( 732 ) Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)
( 740 ) dr. Kósa Apollónia, Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HIKOMICRON
( 511 ) 5

Balzsamkészítmények gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 213.423
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 01926
( 220 ) 2013.07.05.
( 732 ) SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.424
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03107
( 220 ) 2013.10.25.
( 732 ) Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Téli Sportágválasztó
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportrendezvény.
( 111 ) 213.425
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03106
( 220 ) 2013.10.25.
( 732 ) Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Nyári Sportágválasztó
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportrendezvény.
( 111 ) 213.426
( 151 ) 2014.08.11.
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( 210 ) M 13 03307
( 220 ) 2013.11.12.
( 732 ) dr. Lauter Eleonora, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok.

( 111 ) 213.427
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03883
( 220 ) 2013.12.30.
( 732 ) DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

( 111 ) 213.428
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03807
( 220 ) 2013.12.18.
( 732 ) IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Riesz Tamás, Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.429
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00231
( 220 ) 2014.01.27.
( 732 ) dr. Seszták Miklós, Kisvárda (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével;
M1712

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 16. szám, 2014.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás

készítmények élelmezéshez; bonbonok (cukorkák); briós; cheeseburgerek (szendvicsek); chips
(gabonakészítmény); cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények
karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok (habok);
csokoládés tej (ital); desszert mousse-ok (cukrászárú); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém;
fűszerek; gyümölcskocsonya, zselé(cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); jeges tea;
jég (ehető-); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú
italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kandiscukor;karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávé,
pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek;
malátacukor, maltóz; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;
mandulás cukrászsütemény; marcipán; marinádak (fűszeres pácok); méz; mézeskalács; palacsinták; piskóták;
pótkávé; pralinék; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; sütemények; süteménytészta (pép,
formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok;
tejsodó (vaníliás krém); vanília (ízesítőszer}.
32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; áloé vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek
(italok); eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej(alkoholmentes ital); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék;
lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz;
porok szénsavas italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); szasszaparilla
(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
43

Kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; teaházak, rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

vendéglátóipar.
( 111 ) 213.430
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00233
( 220 ) 2014.01.27.
( 732 ) Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hitex
( 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).
( 111 ) 213.431
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 02434
( 220 ) 2013.08.27.
( 732 ) Café Frei Kft., Szécsény (HU)
( 740 ) dr. Fónagy Kitti, Budapest
( 541 ) A HÓNAP KÁVÉ-KALANDJA
( 511 ) 30
43

Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.
Kávéházak.

( 111 ) 213.433
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( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00316
( 220 ) 2014.01.31.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 591 )
( 511 ) 16
29

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

( 111 ) 213.434
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00192
( 220 ) 2014.01.23.
( 732 ) TMC Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Órák és más időmérő eszközök.

35

Kereskedelmi ügyletek órákkal és más időmérő eszközökkel és ezek alkatrészeivel.

37

Órák, időmérő eszközök karbantartása, javítása, szervizelése.

( 111 ) 213.435
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00182
( 220 ) 2014.01.20.
( 732 ) Vass Roland, Pécs (HU)
( 541 ) CUPYDO
( 511 ) 35
42

Tárkereső szolgáltatások reklámozása, promóciója.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára.
45

Számítógépes társkeresési szolgáltatások; társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő és

társkereső szolgáltatások.
( 111 ) 213.436
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00565
( 220 ) 2014.02.24.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLUFORLYN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 213.438
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03769
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Business Plus Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2, Budapest (HU)
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Sky Marketing Communications Reklámügynökség Kft. 1/2, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Süle Péter, 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).
( 111 ) 213.439
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03759
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Concorde Alapkezelő Zrt.; Dávid Alexandra, Budapest
( 541 ) Platina Pí
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.440
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03568
( 220 ) 2013.11.28.
( 732 ) Díjbeszedő Nyomda Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Gábor, 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
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.441
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03774
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; 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).
22

Sátrak, ponyvák, zsákok és táskák.

31

Vetőburgonya a Pannon Egyetem nemesített burgonyafjtákból előállítva.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemző és kutató szolgáltatások.
( 111 ) 213.442
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 03375
( 220 ) 2013.11.19.
( 732 ) Bencés Ásványvíz Palackozó és Kereskedelmi Kft., Ravazd (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 541 ) Bencés Ásványvíz
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

( 111 ) 213.443
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 14 00196
( 220 ) 2014.01.22.
( 732 ) Janov László, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 20
21

Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, műanyagból; beépített rejtett vasalódeszka.
Nyers, vagy félig megmunkált üveg, tükör mögé rejtett vasalódeszka, lécek, rudak képkeretekhez.

( 111 ) 213.444
( 151 ) 2014.08.11.
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( 210 ) M 13 03764
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) dr. Vadász Veronika, Szeged (HU)
dr. Dékány István, Szeged (HU)
( 541 ) Adam & Eve
( 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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 213.445
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 02782
( 220 ) 2013.09.25.
( 732 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 554 )

( 511 ) 33

Szabolcs eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 111 ) 213.446
( 151 ) 2014.08.11.
( 210 ) M 13 02996
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) Andrássy 52 Bar Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hello Baby Bar & Club
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
M1717

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 16. szám, 2014.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43

Bárszolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

önkiszolgálóéttermek; vendéglátóipar.
A rovat 44 darab közlést tartalmaz.

M1718

