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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.514
( 151 ) 2014.12.02.
( 210 ) M 14 01604
( 220 ) 2014.05.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SOSOFIL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 214.592
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 13 03088
( 220 ) 2013.10.24.
( 732 ) FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt., Pécs (HU)
( 541 ) watercoin
( 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).
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 áru).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 áru).
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 áru).
( 111 ) 214.600
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 13 02874
( 220 ) 2013.10.03.
( 732 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Perotti
( 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).
32

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

és más készítmények italokhoz.
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( 111 ) 214.802
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01537
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALLEGRIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, antihisztamin tartalmú termékek; allergia elleni termékek; nyálkahártya duzzanat

csökkentő termékek; orrspray-k.
( 111 ) 214.803
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 02045
( 220 ) 2014.06.25.
( 732 ) Torma Miklós, Budapest (HU)
Kovács Róbert, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kutatások ügyletekkelkapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,
hirdetőügynökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok

továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokba; információszolgáltatás távközlési ügyekben; tudakozók,
információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek felhasználásával; üzenetek küldése.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közvetítés

(személyek közötti vitákban); személyes háttéradatok vizsgálata.
( 111 ) 214.804
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 02687
( 220 ) 2014.09.04.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VITULLIT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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( 111 ) 214.805
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01145
( 220 ) 2014.04.11.
( 732 ) Soilinject Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Őszi Tibor, Balatonakali
( 541 ) SOIL IN JET
( 511 ) 7

Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek.

( 111 ) 214.806
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01263
( 220 ) 2014.04.24.
( 732 ) Kovács Andrea, Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárló hálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrpórázok; bőrszíjak; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,
aktatáskák; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők
hordozására; kézitáskák; kottamappák, kottatokok; kulcstokok; levéltárcák; névjegytartók, kártyatartók;
nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; ruhatáskák utazáshoz;
sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,
bőrből; útitáskák; vállszíjak bőrből.
25

Alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk

[alsóruházat]; bőrruházat; bugyik; cipők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok;
felsőkabátok, felöltők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőruhák; fűzők [ruházat]; hosszúnadrágok;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök;
kötöttáruk; mellények; melltartók; női ruhák; nyaksálak, gallérvédők; nyakkendők; övek [ruházat]; pelerinek;
pénztartó övek [ruházat]; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; strandruhák; szandálok; szoknyák;
szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.
( 111 ) 214.807
( 151 ) 2015.01.26.
( 210 ) M 14 01264
( 220 ) 2014.04.24.
( 732 ) CROYDON Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csáki Éva, Csáki Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 44

Fodrászat, kozmetika, szépségápolás, manikűrszolgáltatás.

( 111 ) 214.808
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01272
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.809
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01389
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) BCONHUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.810
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01390
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) BCONHUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BCON
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) (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).
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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).
( 111 ) 214.811
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01398
( 220 ) 2014.05.05.
( 732 ) Móricz-Sabján Simon Gyula, Budapest (HU)
Bácsi Róbert László, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Endl Mátyás Gergely, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; mikorfilmezés; riporteri szolgáltatások; szakmai újraképzés; szórakoztatás;
videofilmezés.
( 111 ) 214.812
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01631
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.813
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01514
( 220 ) 2014.05.13.
( 732 ) Szabó István Tibor, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Balla Sándor, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.814
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 02017
( 220 ) 2014.06.26.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEOCITRAN MAX
( 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 ) 214.815
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01895
( 220 ) 2014.06.17.
( 732 ) Ternai Csanád, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Tóth Balázs, Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Medikids
( 511 ) 44

Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;
fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; gyógyászati berendezések
bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti
tanácsadás; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési
szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák
szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek
szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szociális otthonok; szolárium
szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 214.816
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01890
( 220 ) 2014.06.18.
( 732 ) Kecskeméti Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) Kunvári Antal, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
44

Reklámozás.
Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizi/k/oterápia.

( 111 ) 214.817
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01766
( 220 ) 2014.06.04.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Eladási propaganda [mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, kutatások ügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,
piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes
nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
36

Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés, {biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,
terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki
tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.
38

Elektronikus levelezés [e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek

segítségével.
41

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk [nem letölthetők], show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás].
( 111 ) 214.818
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01636
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Beylikdüzü-Istanbul (TR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 214.819
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 00537
( 220 ) 2014.02.21.
( 732 ) Sandome Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 214.820
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 00909
( 220 ) 2014.03.26.
( 732 ) Első Gasztronauta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ifj. Dr. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 214.821
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01021
( 220 ) 2014.04.03.
( 732 ) Liget Ásványvíz Kft., Hajdúsámson (HU)
( 546 )
( 511 ) 32

Ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ízesített vizek, oxigénnel dúsított víz, pi-víz.

( 111 ) 214.822
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 02142
( 220 ) 2014.07.03.
( 732 ) Kókai Tamás, Nagykökényes (HU)
( 541 ) TAPINSTYLE
( 511 ) 9

Telefonkészülékek és azok kiegészítői; laptop tok, laptopok és azok kiegészítői; táblagépek és azok

kiegészítői; számítógépek kiegészítői; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; okostelefonok; oktatási
készülékek; töltőkészülékek elektromos elemekhez.
( 111 ) 214.823
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( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01151
( 220 ) 2014.04.14.
( 732 ) CAPSYS Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
( 111 ) 214.824
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01391
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) PD-TEAM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Herrmann Géza, Budapest
( 541 ) ECOGUARDS
( 511 ) 42

Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

( 111 ) 214.825
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01392
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) PD-TEAM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Herrmann Géza, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

( 111 ) 214.826
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01755
( 220 ) 2014.06.03.
( 732 ) Enterprise Communications Magyarország Kft 100%, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvéid Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, 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).

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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.829
( 151 ) 2015.01.22.
( 210 ) M 14 00452
( 220 ) 2014.02.13.
( 732 ) Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WU2
( 511 ) 3

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

( 111 ) 214.830
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 01094
( 220 ) 2014.04.08.
( 732 ) WARNER CHILCOTT FRANCE SAS, Paris La Defense Cedex (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CACIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi használatra; kálcium táplálék kiegészítők.

( 111 ) 214.831
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02501
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) T.R.U.S.T.
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok

[letölthető]; szoftverek, rögzített.
35

Adóbevallások elkészítése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; számítógépes nyilvántartások kezelése.
42

Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása.
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( 111 ) 214.832
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02073
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) AvantApps Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Gregor Éva, Szappanos Gergő, Kecskemét
( 541 ) AvantMenü
( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek.
Papír alapú kiadványok.

( 111 ) 214.833
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02318
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Edelweiss GmbH & Co. KG, Kempten (DE)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek.

( 111 ) 214.834
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02171
( 220 ) 2014.07.07.
( 732 ) Dávid Merlini, Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Papíráruk; kartonok; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek.
Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

reklámanyagok terjesztése; marketingtevékenység.
41

Kulturális tevékenységek; szórakoztatás; nevelés; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása (gyakorlat); cirkuszok; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek
kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmgyártás; filmstúdiók; fogadások tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása;könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
modellügynökségek művészek számára; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; rádió- és
televízióprogramok készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);
szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére;
zenés kabarék, varieték; sport rendezvények szervezése.
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( 111 ) 214.835
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02320
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) TerraZóna Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 214.836
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02112
( 220 ) 2014.07.01.
( 732 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

gyorséttermek üzemeltetését; Catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai
szolgáltatások (szállodák, panziók. motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek; rendezvényhez termek
kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.
( 111 ) 214.837
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 01499
( 220 ) 2014.05.12.
( 732 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 30

Olasz gépsorokon, olasz technológiával, olasz receptúra alapján, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,
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gabonakészítményekből készült tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle félkész

tészták.
35

Olasz gépsorokon, olasz technológiával, olasz receptúra alapján gyártott tésztaféleségek kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 214.838
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02214
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) Allianz Hungária Zrt., Budapest (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).
( 111 ) 214.839
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02215
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
( 541 ) Fittföl
( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejtermékek; tejszín

(tejtermék).
( 111 ) 214.840
( 151 ) 2015.01.26.
( 210 ) M 14 01563
( 220 ) 2014.05.16.
( 732 ) Garamvári Zsolt, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, 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).
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
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(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

22

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.841
( 151 ) 2015.01.26.
( 210 ) M 14 00456
( 220 ) 2014.02.13.
( 732 ) PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Hölgynaptár
( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi tanácsadás; orvosi szolgáltatás.

( 111 ) 214.842
( 151 ) 2015.01.27.
( 210 ) M 14 02044
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) Real Aqua Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Vida Renátó, Kiskunfélegyháza
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej, kakaó /tejes ital/, joghurt natúr, joghurt gyümölcsös, kefír, tejföl, sajt, vaj,

margarin, túró.
( 111 ) 214.843
( 151 ) 2015.01.27.
( 210 ) M 14 01417
( 220 ) 2014.05.06.
( 732 ) Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)
( 740 ) dr. Szabó Zsombor, Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ContiSafe TM
( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

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.

( 111 ) 214.844
( 151 ) 2015.01.27.
( 210 ) M 14 01418
( 220 ) 2014.05.06.
( 732 ) Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)
( 740 ) dr. Szabó Zsombor, Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

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.

( 111 ) 214.847
( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 02440
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nadray Katalin, Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gazdasági Rádió
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;
szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.
( 111 ) 214.848
( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 02689
( 220 ) 2014.09.04.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLERTIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 214.849
( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 02690
( 220 ) 2014.09.04.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) INTIFLOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 214.850
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( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 02691
( 220 ) 2014.09.04.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) FATILA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 214.851
( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 02122
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Jeges tea, tea, tea alapú italok.
Alkoholmentes gyümölcsitalok; esszenciák italok előállításához; készítmények italok előállításához; méz

alapú alkoholmentes italok.
( 111 ) 214.856
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01726
( 220 ) 2014.06.02.
( 732 ) Interfood Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) INTERFOOD
( 511 ) 43

Étel házhoz szállítása; parti-szerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

étkeztetés.
( 111 ) 214.857
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02924
( 220 ) 2014.09.25.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIDAMBIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 111 ) 214.858
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01149
( 220 ) 2014.04.11.
( 732 ) FremantleMedia Netherlands B.V., ET Hilversum (NL)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) 4N4LN
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
28

Társasjátékok, játékok, játékszerek; táblajátékok; elektronikus játékok; számítógépes játékokhoz

berendezések és eszközök; elektromos és elektronikus játékok; automata és érmével működő elektronikus
szórakoztató berendezések, pénzbedobással működő gépek és játékeszközök; kézi számítógépes játékok;
szórakoztató berendezések videojátékokhoz; televíziós vevőkészülékekkel való használatra adaptált interaktív
játékok; elektromos és videós szórakoztató berendezések és eszközök; televíziós vevőkészülékekkel való
használatra adaptált szórakoztató berendezések; alkatrészek, szerelvények és tartozékok valamennyi fenti áruhoz.
38

Közvetítés; televíziós közvetítés; rádiós közvetítés; műholdas televíziós közvetítés; kábel televíziós

közvetítés; telefonos kommunikáció; interaktív telefonos szolgáltatások; telefonos üzenetszolgáltatások;
kommunikációs szolgáltatások rádióhullámokon, telefonokon, az interneten, a világhálón, kábelen, műholdon,
mikrohullámú és elektromos akkumulátoron keresztül.
41

Televízióval, mozival, rádióval és színházzal kapcsolatos szórakoztató és oktatási szolgáltatások; rádió- és

televízió programok, filmek és bemutatók gyártása és bemutatása; oktatás biztosítása televízión és rádión
keresztül, vagy rádióhoz és televízióhoz kapcsolódó oktatás; szórakoztatás biztosítása televízión és rádión
keresztül; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás céljából); interaktív telefonos versenyek; publikáció;
mozifilmek, show műsorok, rádió programok és televízió programok gyártása, oktatás és szórakoztatás biztosítása
rádió, televízió, műhold, kábel, telefon a világháló és az internet segítségével; show műsorok szervezése;
hangfelvételek és korábban felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió előadások bérbeadása; video
szalagok és video lemezek gyártása; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozifilmek gyártása; színházi
előadások produkciója; játék showműsorok szervezése; televíziós szórakoztató szolgáltatások, ideértve a
közönség telefonon történő bevonásával kapcsolatos szolgáltatásokat; interaktív szórakoztatás mobiltelefonos
használatra; internet alapú játékok szervezése.
( 111 ) 214.859
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01270
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Almanachok; bankkártyaolvasók, nem elektromos; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek;

bélyegzőpárnák; bélyegző(pecsét)tartó állványok; bélyegző(pecsét)tartó dobozok; bélyegzőtartók; blokkok
[papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;
címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem szövetből; csekkfüzettartók;
csipeszes írótáblák; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; enyvezett vásznak papíripari célokra;
értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek
beragasztására szolgáló készülékek; fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; golyók golyóstollakhoz; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;
gumírozott szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;
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hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék;

iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; irodagépek
borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok;
íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; ívek [papíráruk];
jegyek; karakterek [számok és betűk]; karton; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok;
képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek;
könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; lemezek metszetek készítéséhez; levelezőlapok; levélpapír;
magazinok, revük [időszaki lapok]; másolópapír [papíráru]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok;
nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; papír; papíráruk;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
radírgumik; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy
háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;
sablonok [papíráruk]; sokszorosító papírok; szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;
tolltartók; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
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).
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia audit; felhőalapú

számítástechnika;; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; számítógép
vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára.
( 111 ) 214.860
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01635
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BOHEM CIGAR MINI
( 511 ) 34

Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák dohányzási célra, nem nemesfémből; cigaretta

filterek; cigarettás dobozok, nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák;
pipatisztítók; hamutartók dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.
( 111 ) 214.861
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 00547
( 220 ) 2014.02.24.
( 732 ) Szimita-Trade Kft., Újfehértó (HU)
( 546 )
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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); gabonából
puffasztással előállított élelmiszer; gabonából puffasztással előállított élelmiszer, ízesítve is; lisztből, darából,
durva őrleményből előállított élelmiszer készítmény; zöldségből készült élelmiszer; zöldségből készült tartósított
élelmiszer; snack gabonából, zöldségből, burgonyából olajban sütve és más módon tartósítva; félkész élelmiszer
készítmény gabonából, zöldségből vagy burgonyából; olajos magvak natúr, olajos magvak sózva.
( 111 ) 214.862
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02080
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)
( 541 ) EGSSH!!!
( 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 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások;

állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.863
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02086
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 111 ) 214.864
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02367
( 220 ) 2014.07.23.
( 732 ) Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Belecz Katalin, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 1

Élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

3

Kozmtetikai cikkek; hajmosó szerek.

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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 214.865
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01751
( 220 ) 2014.06.03.
( 732 ) FABRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V., GUANAJUATO (MX)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 214.866
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01502
( 220 ) 2014.05.12.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) PS Organo
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 214.867
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02363
( 220 ) 2014.07.23.
( 732 ) COMBIT Számítástechnikai Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) lystra
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 111 ) 214.868
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02024
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) BSX Gyártó és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)
( 740 ) dr. Demeter István, Miskolc
( 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).
11

Hőszivattyúk.

37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

( 111 ) 214.869
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01381
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) Filmbuilding Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Illich Éva (Illich Ügyvédi Iroda), Budapest
( 541 ) Filmbuilding
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek; filmkamerák; filmvágó készülékek; memóriakártyák, intelligens

mikrokártyák; mozifilmek, exponált; szoftverek, rögzített.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; televíziós szórakoztatás; vidámparkok.
( 111 ) 214.870
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02365
( 220 ) 2014.07.23.
( 732 ) MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Zala László, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

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

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

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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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).
( 111 ) 214.871
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 00299
( 220 ) 2014.01.30.
( 732 ) Sárközi Éva 1/3, Dunaharaszti (HU)
Racsmány Ferenc 1/3, Dunaharaszti (HU)
Kirilla Zoltán Róbert 1/3, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Fém építőanyagok; fémszerkezetek.

19

Nem fém építőanyagok; előregyártott házak (nem fémből).

37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 214.872
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02026
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) POLI-KUTYA
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok.

( 111 ) 214.873
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 00913
( 220 ) 2014.03.26.
( 732 ) Szabó József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Firicz László ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Kolbász.

( 111 ) 214.874
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02083
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)
( 541 ) Sedacomp
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 214.875
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02021
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) Szabó Pálné, Mátészalka (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Kávé, tea, cukrászsütemények; fagylaltok; jég; jégkása.
Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
43

Fagylaltozó.

( 111 ) 214.876
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01503
( 220 ) 2014.05.12.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) PS Energy
( 511 ) 1

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

( 111 ) 214.877
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02076
( 220 ) 2014.07.01.
( 732 ) Kőszegi László, Tamási (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
5

Műtrágyák.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
31

Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.

35

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

szerek (herbicidek), vetőmagok, feldolgozatlan mezőgazdasági termények kereskedelme; mezőgazdasági gépek
kereskedelme.
39

Áruk raktározása.

( 111 ) 214.878
( 151 ) 2015.01.29.
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( 210 ) M 14 01382
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kelemen Kinga ügyvéd, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

( 111 ) 214.879
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01271
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Díjnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Hírlevelek; kártyák; öntapadó címkék [papíráruk].
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

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web
szerverek] bérlete; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]
tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok
helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;
számítógép-szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint
szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 214.880
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 01893
( 220 ) 2014.06.18.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LYXIO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 214.902
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 03 03480
( 220 ) 2003.08.19.
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( 732 ) Budweiser Budvar, National Corporation, Ceské Budejovice (CZ)

( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda Hennelné dr. Komor Ildikó, Budapest
( 541 ) BUD
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 214.937
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 00851
( 220 ) 2014.03.20.
( 732 ) Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

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

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

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

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

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;
szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 214.938
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 00975
( 220 ) 2014.03.28.
( 732 ) LEHETŐSÉGAUTÓ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seenger Pál, Dr. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda

mások számára; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; könyvelés; közvéleménykutatás; marketing; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámozás; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
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Gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása.

39

Autóbérlés; járművek kölcsönzése.

( 111 ) 214.939
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01458
( 220 ) 2014.05.08.
( 732 ) Luxury Romance Agency Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUXURY ROMANCE AGENCY
( 511 ) 45

Házasságközvetítés.

( 111 ) 214.940
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01576
( 220 ) 2014.05.13.
( 732 ) HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog
( 541 ) FalForgatók
( 511 ) 9
16

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és letölthető képfájlok.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és
oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.941
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01963
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Bárkányi Ágota, Budakeszi (HU)
Kocsis Tamás, Budakeszi (HU)
Rónai-Czentár Katalin, Sződliget (HU)
( 541 ) AD LIBITUM
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.942
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01964
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Lesti Zoltán, Maglód (HU)
( 740 ) dr. Lékó László, Lékó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Álló edzőkerékpárok, diszkoszok sportcélokra, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, labdák

labdajátékokhoz, ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk, súlyzók, testépítő felszerelések, tornafelszerelések.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.943
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01969
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) HAVITU Bt. 100%, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

ágyszerelvények, nem fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; matracok; párnák,
fejpárnák; díványok, kerevetek; faszerkezetek bútorokhoz; fémbútorok; kanapék; műasztalosipari termékek
[bútorok]; ruganyos matracok ágyba; matracok elhelyezésére, rögzítésére, alátámasztására szolgáló bútorok és
bútorelemek, így különösen heverők.
24

Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; bútorhuzatok

műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; párnahuzatok; párnahuzatok
vászonból, ciha; pehelypaplan.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.944
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02173
( 220 ) 2014.07.07.
( 732 ) Klaszter Managment Kft., Zamárdi (HU)
( 740 ) Ács Károly, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
42

Ingatlan építés; ingatlan fejlesztési szolgáltatás; építési projekt menedzsment szolgáltatás.
Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások, tesztelés hitelesítés és minőség ellenőrzés.

( 111 ) 214.945
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02176
( 220 ) 2014.07.06.
( 732 ) Szakács Attila, Fót (HU)
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( 546 )

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.946
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02177
( 220 ) 2014.07.07.
( 732 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László, dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

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 ) 214.947
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02249
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) Róth Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; marketing.

40

Fogtechnikusi szolgáltatások.

44

Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

( 111 ) 214.948
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02250
( 220 ) 2014.07.15.
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( 732 ) ERLO-Interkontakt Bt., Kaposvár (HU)

( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.949
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02251
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) Marits István, Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.950
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02326
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Edina Mária, Budapest
( 541 ) Minden számnak megvan a saját története
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).
35

Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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( 111 ) 214.951
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02327
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Edina Mária, Budapest
( 541 ) Ötöslottó-mindenkinek van 5 száma!
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).
35

Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 214.952
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02433
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) WILLIAM'S GUSTO KFT., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest
( 541 ) GUSTORIUM
( 511 ) 30

Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; curry; csillagánizs; csokoládé; csokoládé hab; csokoládé ital;

desszert hab; ecet; fahéj; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; gyömbér;
ízesítőszerek; gyümölcsös sütemények, torták; jég (ehető); kakaó; kávé; kávé, pörköletlen; keksz; kenyér; kenyér
kovász nélkül; tea; pizza; mandulás készítmények; méz; müzli; müzliszeletek; sós kekszek; szusi; tea alapú italok;
tésztafélék; zsemlék.
32

Smoothie; non-alcoholic aperitif; non-alcoholic gyümölcslevek; non-alcoholic gyümölcskivonat;

non-alcoholic italok; gyümölcslevek; zöldséglevek; gyümölcsnektár; limonádé.
34

Bár szolgáltatások; étkezdék; étterem; gyorsétterem; kávéház; vendéglátóipar.

( 111 ) 214.953
( 151 ) 2015.02.04.
( 210 ) M 14 02301
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Helló élet!
( 511 ) 36

Biztosítások; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység.

( 111 ) 214.954
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02150
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Sled Dogs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 25

Síbakancsok, sícipők, sportlábbelik.

28

Korcsolyák.

( 111 ) 214.955
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02151
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vulkán a jégen
( 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 ) 214.956
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02223
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Bónizs Viktor, Mány
( 541 ) EARL BROWN
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 214.957
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02224
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Bónizs Viktor, Mány
( 541 ) CABO BAY
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 214.958
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02225
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) Lekrinszki Tivadar, Kiskunhalas (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
29

Nem gyógyhatású táplálék kiegészítők, nem gyógyhatású táplálék kiegészítők húsipari termékekből.
Húsipari készítmények; húsipari késztermékek; marhahúsból, szürke marhahúsból, sertéshúsból, vadhúsból
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készült hústermékek; marha snack; szürke marha snack; sertés snack; vadhús snack; energia szelet húsipari

termékekből; szárított húsok; valamint ezen termékekkel kevert szárított gyümölcsök, szárított zöldségek, aszalt
gyümölcsök, aszalt gyümölcskeverékek, aszalt szilva, aszalt meggy, aszalt áfonya.
35

Húsipari készítmények, húsipari késztermékek, húsipari snack készítmények kereskedelme.

( 111 ) 214.959
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02299
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek

terjesztésére, azaz arra, vajon a szoftver mágneses médiumon van-e rögzítve vagy letölthető egy távoli
számítógép hálózatból.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes szoftver tanácsadás, számítógépes

programok installációja.
( 111 ) 214.960
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01281
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Baumit GreyFit
( 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).
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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 214.961
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01525
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Galleko
( 511 ) 1

Trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák; növényi növekedésszabályzó készítmények; növényi

növekedés szabályzó készítmények stimulálására és anti-stressz hatására szolgáló segédanyag készítmények;
talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai
segédanyag készítmények.
35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység - trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák;

növényi növekedés szabályzó készítmények; növényi növekedés szabályzó készítmények stimulálására és
anti-stressz hatására szolgáló segédanyag készítmények, talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés
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szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai segédanyag készítmények - termékekre vonatkozóan.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások a vegyészet területén; kémiai kutatás; kémiai analitikus

tevékenység; biológiai kutatás; ügyfelek részére végzett mezőgazdasági kutatási és fejlesztési tevékenység új
termékek kidolgozására.
( 111 ) 214.962
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01524
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) AGROVA Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) LIVE POWER
( 511 ) 1

Műtrágyák; lombtrágyák; termésnövelő készítmények.

( 111 ) 214.963
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01902
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Qiu Sheng Yang, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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