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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 206.273
( 151 ) 2013.05.14.
( 210 ) M 11 02763
( 220 ) 2011.09.01.
( 732 ) PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Linda, Alsónémedi
( 541 ) MC.KANZEE
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények.

( 111 ) 211.972
( 151 ) 2014.01.31.
( 210 ) M 13 00722
( 220 ) 2013.03.18.
( 732 ) NPTVI Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő, szoknya, nadrág, póló, kabát.

( 111 ) 214.579
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 11 00448
( 220 ) 2011.02.16.
( 732 ) Kovács és Szalay Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Palacsinták, piskóták, snack ételek, (gabona alapú) sütemények, szendvicsek, kekszek, liszttartalmú ételek.

( 111 ) 214.721
( 151 ) 2015.01.07.
( 210 ) M 14 00617
( 220 ) 2014.02.28.
( 732 ) WOTANIA s.r.o., Mratin (CZ)
( 541 ) Sorbecta
( 511 ) 5

Készítmények hasmenéssel járó megbetegedések kezelésére.
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( 111 ) 214.777
( 151 ) 2015.01.10.
( 210 ) M 13 02158
( 220 ) 2013.07.26.
( 732 ) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) herbavis
( 511 ) 3

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

( 111 ) 214.778
( 151 ) 2015.01.10.
( 210 ) M 13 02157
( 220 ) 2013.07.26.
( 732 ) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

( 111 ) 214.779
( 151 ) 2015.01.10.
( 210 ) M 13 02274
( 220 ) 2013.08.08.
( 732 ) Koin Finances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

On-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal

kapcsolatos reklámozás; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával,
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással
tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával,
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tanácsadás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
menedzsment,pénzügyi tanácsadás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,
számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.
( 111 ) 214.780
( 151 ) 2015.01.10.
( 210 ) M 13 02275
( 220 ) 2013.08.08.
( 732 ) Koin Finances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Koin
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On-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal

kapcsolatos reklámozás; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával,
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással
tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával,
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tanácsadás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
menedzsment,pénzügyi tanácsadás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,
számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.
( 111 ) 214.781
( 151 ) 2015.01.10.
( 210 ) M 13 03718
( 220 ) 2013.12.10.
( 732 ) HPM Design Kft., Bóly (HU)
( 740 ) Papp Gábor, Bóly
( 541 ) MONTENUOVO
( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; ajvár (tartósított paprika); alacsony

zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; angolszalonna; bab, tartósított;
baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;
csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fagyasztott
gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott halikra; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
gyümölcs, párolt; gyümölcs csipsz; hagyma, tartósított; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból
készített ételek; halfilé; halkonzervek; hentesáruk; humusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósított;
húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez
(táptalajhoz) készítmények; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kolbász; krokett; kukoricaolaj;
kumisz (tejes ital); kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kompótok; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse,
tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; leves készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; margarin; mazsola;
máj; májpástétom; mogyorók, elkészített; mandula, őrölt; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj,
étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pacal; paradicsomlé főzéshez;
paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú
káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;
szalonna; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;
szójatej (tejpótló); szmetana (tejföl); tahini (szezámmagkrém); tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes-);
tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal; tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; véreshurka (hentesáru);
virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;
zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 214.783
( 151 ) 2015.01.12.
( 210 ) M 11 00310
( 220 ) 2011.02.03.
( 732 ) Horváth Attila, Göd (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
35

Sörök.
Sörökkel kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

( 111 ) 214.792
( 151 ) 2015.01.14.
( 210 ) M 13 02171
( 220 ) 2013.07.29.
( 732 ) Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Helló Budapest!
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, kompakt lemezek [audio-video],

letölthető zeneifájlok, rádiókészülékek.
35

Rádiós reklámozás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, marketing.
38

Rádióadás, rádióadás [műsorszórás], elektronikus levelezés, e-mail.

41

Rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.
( 111 ) 214.827
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 13 03000
( 220 ) 2013.10.15.
( 732 ) Andrássy 52 Bar Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő adások bemutatása,
filmszínházi előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása,
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jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, show-műsorok, kivéve riporteri szolgáltatások,
fotóriportok készítése, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), szépségversenyek szervezése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoztatás, kivéve rádiós és televíziós
szórakoztatás, és kivéve audiovizuális műsorok kiadása, szerkesztése és készítése, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), zenei produkciók, zene összeállítása, zenekarok
szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.993
( 151 ) 2015.02.18.
( 210 ) M 14 01247
( 220 ) 2014.04.23.
( 732 ) Ventus Commerce Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; kézikönyvek; könyvek; naptárak; palackalátétek

papírból; papíráruk; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból.
( 111 ) 215.054
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 02058
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési Kft.,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek, számítógépes szoftver alkalmazások, okostelefonos alkalmazások, vezetékes és vezeték nélküli

helymeghatározó egység.
35

Közvélemény-kutatás, piackutatás, hely alapú piackutatás mobil applikáció segítségével, kérdőíves kutatás,

naplós kutatás, etnográfiai kutatás, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, keresőmotor optimalizálása, statisztikák
összeállítása, adatbázisok létrehozása piackutatási célra, adatbázisok kezelése, adatbázisok karbantartása.
42

Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; informatikai szoftverek

fejlesztése; személyek mobil applikáció segítségével történő nyomon követése és helymeghatározása.
( 111 ) 215.055
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 02241
( 220 ) 2014.07.14.
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( 732 ) Erdei Zsolt, Fót (HU)

( 740 ) dr. Molnár Miklós Viktor, Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Madárfészek Ökölvívó Akadémia
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.056
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 02411
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Illés Levente, dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi-, és vadhús; húskivonatok.

( 111 ) 215.057
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 02420
( 220 ) 2012.11.22.
( 732 ) ADAMED Sp. z.o.o., Czosnów k/Warszawy (PL)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CILOZEK
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében történő alkalmazásra,

cilostazolt tartalmazó gyógyszerkészítmények.
( 111 ) 215.058
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 02495
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) Agronauta Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) Dikotex
( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
( 111 ) 215.061
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02309
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vírus Est
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M461
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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 ) 215.062
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02675
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) Mahmoud Fatime, Gyál (HU)
( 740 ) dr. Vörös Imre, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.063
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01182
( 220 ) 2014.04.16.
( 732 ) Korkut Ziya 40%, Szigetszentmiklós (HU)
Bakir Mehmet Selim 30%, Budapest (HU)
Ertunc Erdal 30%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Török jellegű vendéglátás.

( 111 ) 215.064
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01936
( 220 ) 2014.06.20.
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( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 541 ) GINIZIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.065
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01900
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KATLAN
( 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).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.066
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 00806
( 220 ) 2014.03.18.
( 732 ) Lidl Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
5

Magyarországról származó mesterséges édesítő készítmények.
Magyarországról származó diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék

kiegészítők; étrend-kiegészítő italok, étrend- és táplálék kiegészítők.
29

Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy

főtt formában is; hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek;
húskivonatok, puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt
formában is; tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy
savanyított formában; hüvelyesek; feldolgozott diófélék és mandulák:; zselék, dzsemek, lekvárok,
gyümölcsbefőttek, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcspürék, krémek; tojások, a 29. osztályba tartozó tej és
tejtermékek; vaj, sajt, friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra;
joghurtból készült desszertek, aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok;
margarin; sós krémek, mogyoróvaj, fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek
és a 29. osztályba tartozó fagyasztott termékek; diétáskészítmények és a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati
célra szolgáló élelmiszerek; gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó
rágcsálnivalók; mindenfajta a 29. osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti
élelmiszerekből állnak.
30

Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek,

méhészeti termékek, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes
kiőrlésű lisztből készült termékek; lisztből készült tészták, ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé, tea, kakaó és
csokoládé italok; kávé, tea vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez;
élelmiszerek ízesítők; kenyér; süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból
készült áruk, desszertek; édes krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég;
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fagyasztott joghurt, sörbetek, szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és

melasz; élesztő, sütőpor, keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy
péksütemények; a 30. osztályba tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok,
ízesítőszerek, fűszeres mártások; salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba
tartozó készételek és fagyasztott ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra
szolgáló élelmiszerek; gabonából készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt
és szezám alapú snackek; kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták, tészta, rizs és
gabona, pástétomok és piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és tengeri alga
tekercs, gőzölt kenyér tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből
állnak.
31

Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss

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

Magyarországról származó sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és

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

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes

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

Magyarországról származó reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus

élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 215.067
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01901
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÖRÖS KATLAN
( 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).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.068
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02385
( 220 ) 2014.07.25.
( 732 ) Cellux Pack Csomagolástechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Dextrin ragasztó; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; ipari ragasztószerek;

ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez;
ragasztók plakátokhoz; ragasztószerek [appretúrák]; ragasztószerek (ipari-).
16

Ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási
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használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók papíripari vagy háztartási

használatra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási
használatra.
17

Ragasztószalagok, orvosi, papíripari vagy háztartási használattól eltérő használatra.

( 111 ) 215.069
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 00416
( 220 ) 2014.02.11.
( 732 ) Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi
készítmények gyógyászati használatra.
16

Nyomdaipari termékek.

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,

terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 215.070
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01657
( 220 ) 2014.05.22.
( 732 ) HEMORAT SOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];
alkoholban tartósított gyümölcsök; amerikai mogyoróvaj; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve;
burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; erjesztett tejes italok étkezési
célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott halikra; fésűkagylók,
nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,
főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal
mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi
fogyasztásra; heringek; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott [cukrozott]
gyümölcsök; kaviár; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kukoricaolaj; kumisz
[tejes ital]; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; leves
készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola; májpástétom; milk shake-ek
[tejalapú frappé italok]; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok,
étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pálmamag olaj,
táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem
élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya,
chips.
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

30

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
( 111 ) 215.071
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 13 03895
( 220 ) 2013.12.31.
( 732 ) Tisza-Tó Fejlesztési Kft., Tiszafüred (HU)
( 740 ) Szalóczyné Hadnagy Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajak, 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
15

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

16

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

tennékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek: kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak mas osztá)yokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály
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betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

25

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

26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kikötői szolgáltatások.

40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadvizi strandszolgáltatás; túravezetés; kulturális
tevékenységeket kiszolgáló kézműves bemutatóhely biztosítása; nevelési és sport tevékenységeket kiszolgáló
természeti bemutatóhely biztosítása.
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); vendégszoba kiadás; vendégház kiadás.
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) kozmetikai szolgáltatások.
( 111 ) 215.072
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01937
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) COZIM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.073
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02052
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( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.074
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01932
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BONTON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.075
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01789
( 220 ) 2014.06.05.
( 732 ) Orbánné Bernáth Mónika, Gyöngyös (HU)
( 740 ) dr. Ferencz Domonkos, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 30

Bonbonok [cukorkák]; csokoládé.

( 111 ) 215.076
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01934
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BRENITA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.077
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01926
M468

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIODOLL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.078
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01930
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ASSIMIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.079
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02388
( 220 ) 2014.07.25.
( 732 ) Tóth András, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
35

Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek.
Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek forgalmazása.

( 111 ) 215.080
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01929
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ANKITTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.081
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01781
( 220 ) 2014.06.05.
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) BÉRES VITA-D
( 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.
( 111 ) 215.082
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01923
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC, Beverly Hills, California (US)
( 300 ) 86162500 2014.01.10. US
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.
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( 546 )

( 511 ) 3

Illatszer készítmények, nevezetesen illatszerek, illatszer készítmények, kölnivíz [eau de toilette], kölnivíz

[eau de cologne], esszenciális olajok egyéni használatra; testápoló készítmények, úgymint szappanok, dezodorok,
azaz dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra; testápolók, testkrémek, testpermetek, testlemosók;
hintőporok; samponok, fürdőzselék, tusolózselék, fürdőolajok.
( 111 ) 215.083
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01171
( 220 ) 2014.04.15.
( 732 ) Event for You Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NOVILEX
( 511 ) 41
45

Szakmai képzés.
Jogi szolgáltatások; jogi kutatás.

( 111 ) 215.084
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01419
( 220 ) 2014.05.06.
( 732 ) "Menta '94" Patika Bt., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

gyógyszerészeti tanácsadás.
( 111 ) 215.085
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01927
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DALMID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.086
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( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01184
( 220 ) 2014.04.15.
( 732 ) Stuparu-Tóth Márta, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lineo Coaching
( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; konzultáció személyzeti

kérdésekben.
41

Coaching [tréning]; oktatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése.

45

Közvetítés [személyek közötti vitákban].

( 111 ) 215.087
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02158
( 220 ) 2014.07.03.
( 732 ) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Anna Bora
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 215.088
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02311
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kinema
( 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 ) 215.089
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01928
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ADRINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.090
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01933
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BONIDAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 215.091
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01931
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BELLAMON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.092
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02402
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) Takeda GmbH, Konstanz (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyomor-bélrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek.

( 111 ) 215.093
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 02233
( 220 ) 2014.07.14.
( 732 ) GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Guy Dymschiz, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.094
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01935
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CINEXON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.095
( 151 ) 2015.02.19.
( 210 ) M 14 01667
( 220 ) 2014.05.26.
( 732 ) Nagy Roland, Sukoró (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).
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( 111 ) 215.096
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 14 02745
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Szabó Károly, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Játékkártyák.

( 111 ) 215.097
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 14 02625
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) ~HOLLAND ALMA~ Kft., Piricse (HU)
( 740 ) dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen
( 541 ) Luna
( 511 ) 29

Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).
31

Friss gyümölcsök.

32

Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),
eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok
előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).
( 111 ) 215.098
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 14 02624
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) ~HOLLAND ALMA~ Kft., Piricse (HU)
( 740 ) dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen
( 541 ) Rozela
( 511 ) 29

Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).
31

Friss gyümölcsök.

32

Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),
eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok
előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).
( 111 ) 215.099
( 151 ) 2015.02.23.
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( 210 ) M 14 02430
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Salamon Krisztián, Cserszegtomaj (HU)
Borsics László Szabolcs, Cserszegtomaj (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) reklámozása, kerskedelme, azokkal kapcsolatos kereskedelmi

adminisztráció és irodai munkák.
( 111 ) 215.100
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 14 02252
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) PÉK-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FehérPék
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények.

( 111 ) 215.101
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 14 01822
( 220 ) 2014.06.12.
( 732 ) Albert Flórián, Budapest (HU)
Albert Magdolna, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat papíron, karton és ezen

anyagokból készült termékeken, fényképeken, képeken, posztereken, könyvjelzőkön, naptárakon, kártyákon,
matricákon, üdvözlőlapokon, noteszeken, prospektusokon, katalógusokon, újságokon, folyóiratokon,
kézikönyveken, asztalterítőkön, zászlókon.
25

Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat ruházati cikkeken és cipőkön;

beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat; térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat;
fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket; kabátokat; harisnyákat is.
32

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

szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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33

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing tevékenység; reklámanyagok.

41

Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;
továbbá szórakoztatás; interneten, televíziókban, rádiókban keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és
nevelés célú kiállítások szervezése.
43

Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

45

Albert Flórián labdarugó utánpótlás és sportalapítvány személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

( 111 ) 215.103
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01194
( 220 ) 2014.04.16.
( 732 ) DEGENFELD Szőlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)
( 740 ) dr. Tompa Zoltán, Tompa Ügyvédi Iroda, Sárospatak
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 215.104
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01681
( 220 ) 2014.05.27.
( 732 ) SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 19
37

Nem fém építőanyagok.
Előre gyártott parkolóház épületek összeállítása, szerelése, építés, előregyártott parkolóház építési és javítási

szolgáltatások, építési munkálatok, bontás előregyártott parkolóházaknál, előregyártott parkolóház építésével
kivitelezésével kapcsolatos információs szolgáltatások, parkolóház épület szerkezet épület fejlesztés, bontás,
építkezés, magasépítés, építkezések felügyelete(irányítás), építkezéssel(parkolóházak) kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások, építési projekt menedzsment szolgáltatások építési szolgáltatások, építési tanácsadó
szolgáltatások, építő mérnöki munkák helyszíni építési felügyelete, épület alapok építése, építési területek
előkészítése.
( 111 ) 215.105
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01682
( 220 ) 2014.05.27.
( 732 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Udvardi György, Budaörs
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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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.106
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01685
( 220 ) 2014.05.28.
( 732 ) HNS Műszaki Fejlesztő Kft., Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
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 szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.107
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01809
( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) International Investment Bank, Moszkva (RU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,
prospektusok, jelentések, beszámolók.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,
üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.
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Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;
értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,
banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,
tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,
biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.
41

Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet
területén.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 215.108
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01810
( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) International Investment Bank, Moszkva (RU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,
prospektusok, jelentések, beszámolók.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,
üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.
36

Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;
értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,
banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,
tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,
biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.
41

Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet
területén.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 215.109
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01812
( 220 ) 2014.06.10.
( 732 ) Kő Tamás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

33

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

áru).
( 111 ) 215.110
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01831
( 220 ) 2014.06.12.
( 732 ) OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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).
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 ) 215.111
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01813
( 220 ) 2014.06.10.
( 732 ) Danubetrade Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Fried Hotel
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.112
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 02197
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)
( 541 ) FastStore
( 511 ) 42

Minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis.

( 111 ) 215.113
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 03121
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
( 511 ) 41

Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő
leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio
fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;
konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.
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( 111 ) 215.114
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 03120
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) OFFI
( 511 ) 41

Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő
leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio
fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;
konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.
( 111 ) 215.118
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01006
( 220 ) 2014.04.01.
( 732 ) Capital & Investment Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wéber Éva Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
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 ) 215.119
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02006
( 220 ) 2014.06.25.
( 732 ) Palásti József 100%, Kunszállás (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AZ ÉLETRE
( 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 ) 215.120
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01737
( 220 ) 2014.06.02.
( 732 ) Makrodigit Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) légi mentés
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Felhő alapú számítástechnika.

( 111 ) 215.122
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02198
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) Varga Nóra, Kecskemét (HU)
( 541 ) Ízfaktor
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 215.123
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02458
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Grózer Csaba 100%, Feketeerdő (HU)
( 740 ) Dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
( 541 ) GROZER-BIOCOMPOSITE
( 511 ) 1

Feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, biológiai készítmények, nem

gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények ipari használatra, enyv, enyvező szerek,
enyvszerű faipari kötőanyagok, epoxigyanták nyers állapotban, fehérje [állati vagy növényi eredetű,
nyersanyagként], felületaktív anyagok műgyanták feldolgozatlan állapotban, tejfermentumok ipari célokra,
tejfermentumok kémiai használatra, vegyi termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati
használatra).
12

Kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpárkerekek, kerékpár kerékküllők,

kerékpárkormányok, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpár sárvédők, kerékpártámaszok, kerékpártömlők,
kerékpárvázak.
28

Játékok, játékszerek; sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; íjak íjászathoz,

íjászfelszerelések, gördeszkák.
( 111 ) 215.124
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02534
( 220 ) 2014.08.13.
( 732 ) Dumaszínház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kelen Dóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dumaklub
( 511 ) 41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 215.125
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02286
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) dr. Oláh Fruzsina, Budapest (HU)
Pozsonyi Erik, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 111 ) 215.126
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02656
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) Ovisjel Kft., Pécs (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Textil matricák; felvarrható címkék; öntapadós címkék szövetből; melegen ragasztható tapadó szövetek;

öntapadós anyagok textil matricák, címkék formájában.
( 111 ) 215.127
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 13 02687
( 220 ) 2013.09.18.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Alapblog
( 511 ) 16

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

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések
(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,
írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,
levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,
nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,
papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,
szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),
toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
35

Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

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

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

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

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

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása
(nem reklámcélú), szövegek leírása - nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.
( 111 ) 215.128
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02535
( 220 ) 2014.08.13.
( 732 ) EastNexo Tanácsadó Kft., Páty (HU)
( 740 ) dr. Jean Kornél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 ) 215.129
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02655
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) Products of Norway Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Olajok gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.130
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02773
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) SZÁLL-KER PLAST Kft., Dabas (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SZÁLL-KER PLAST
( 511 ) 20

Vasúti műanyag termékek; műanyag termékek sínekhez; felső műanyag sínleszorítók; műanyag

rezgéscsillapítók sínekhez; műanyag alátét lemezek; műanyag csavarrögzítő betétek (tiplik); vasúti kocsi
műanyag szerelvényei, felszerelései és alkatrészei.
( 111 ) 215.131
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02212
( 220 ) 2014.07.10.
( 732 ) Pásztor Zsófia Eszter, Budapest (HU)
( 546 )
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Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

( 511 ) 28

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.132
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02462
( 220 ) 2014.08.01.
( 732 ) TIBIS Bt., Döbröce (HU)
( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) mariska
( 511 ) 33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.133
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02537
( 220 ) 2014.08.14.
( 732 ) Ticket Sales Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),
DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió
és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a
televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a
televízió, és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon
versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,
televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show
műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;
videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok
készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív
szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 215.134
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02538
( 220 ) 2014.08.14.
( 732 ) AUTONOVA Export-Import Kft., Budapest (HU)
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( 541 ) YETI
( 511 ) 1
3

Fagyálló hűtőfolyadék, koncentrált hűtőfolyadék, jégtelenítő folyadék, jégmentesítő készítmény.
Ablakmosó folyadék, szélvédőmosó készítmény, szélvédőtisztító folyadék, készítmény.

( 111 ) 215.135
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02597
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Goya Foods, Inc., New Jersey (US)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) GOYA
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.136
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02234
( 220 ) 2014.07.14.
( 732 ) SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPARTANFITT
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.137
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 13 03768
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgők.

( 111 ) 215.138
( 151 ) 2015.02.25.
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( 210 ) M 13 03767
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgők.

( 111 ) 215.139
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 13 03766
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgők.

( 111 ) 215.140
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 13 03765
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgők.

( 111 ) 215.141
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 13 03760
( 220 ) 2013.12.16.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Concorde Alapkezelő Zrt.; Dávid Alexandra, Budapest
( 541 ) Platina Alapkezelő
( 511 ) 16

Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírbólvagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések
(papíráruk), fedelek, kötések, boríték (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,
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írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,
nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,
papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,
szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),
toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok,üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
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

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

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai
szolgáltatások [képzés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása,
show-műsorok, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szakmai újraképzés, szemináriumok
rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 215.142
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01903
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÖRÖS KATLAN FESZTIVÁL
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.143
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01904
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Nádasi Ferenc, Szigethalom (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).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.144
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01910
( 220 ) 2014.06.18.
( 732 ) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Fényképek, folyóiratok, szórólapok, transzparensek [papíráruk], újságok.

35

Árbemutatás és vásár.

41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szórakoztatás, rádió- és televízió programok készítése,

tudatos fogyasztói szemlélet formálása, kialakítása, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között, gazdálkodást
érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klubrendezvények; fórumok; farmlátogatások),
hagyományőrzés (gazdasági és kulturális), termelési kultúra továbbítása, megőrzése,hagyományőrző táborok,
felvonulások és bemutatók, kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások,
rendezvények szervezése néphagyományokat felelevenítő kiállítások, rendezvények szervezése; alkotóműhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
( 111 ) 215.145
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01284
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Péter ügyvéd, 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).
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), ajándéktárgy célú
papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.
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Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (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).
25

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és
rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.146
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01283
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Péter ügyvéd, 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).
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), ajándéktárgy célú
papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és
rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.147
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01282
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Péter ügyvéd, 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).
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), ajándéktárgy célú
papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
25

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és
rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.148
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01285
( 220 ) 2014.05.09.
( 732 ) Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest
( 541 ) MTK Budapest 1888
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék, (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) ajándéktárgy célú
papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártyatartó.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
25

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és
rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.149
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02300
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) Ocztos István, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámtevékenység, marketingszolgáltatások, szabadtéri hirdetés.

37

Építészeti kivitelezési, javítási szolgáltatások, kültéri festés.

41

Kulturális szolgáltatások, fényképek készítése, kulturális rendezvények és kiállítások.

( 111 ) 215.150
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02377
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) HEALTH IN GUM
( 511 ) 5

Közvetlenül préselhető gumi alapú por és édesítőszerek gyógyászati célú rágógumi előállításához;

gyógyszerészeti kötőanyagok tablettázott rágógumi előállításához; gumialappal és édesítőszerekkel készült
közvetlenül préselhető por gyógyászati rágógumi.
( 111 ) 215.151
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02152
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sztár-like
( 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 ) 215.152
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 02479
( 220 ) 2014.08.05.
( 732 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 215.153
( 151 ) 2015.02.24.
( 210 ) M 14 01699
( 220 ) 2014.05.28.
( 732 ) Fridgepoint Ltd., London (GB)
( 541 ) Englandia vodka
( 511 ) 33

Vodka.

( 111 ) 215.154
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 01960
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Balla Attila, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból áruminták terjesztése; árusító standok
bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése;
hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; Pay Per Click
(PPC) hirdetés piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése
reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;
reklámszövegek publikálása reklámszövegek szerkesztése reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák összeállítása szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások
televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői
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szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés

előadóművészek részéve; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési
konzultáció üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók
részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning] elektronikus desktop kiadói tevékenység;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás];
fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;
iskolai szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők on-line, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai] sorsjátékok lebonyolítása;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;
szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás] videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés;
dokumentumok digitalizálása [szkennelés] elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete
honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz ipari formatervezés; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése 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].
( 111 ) 215.155
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 01961
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) Szufla
( 511 ) 32

Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan kezelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított

vagy szénsavas víz, szódavíz, hálózati víz, funkcionális italok, energia italok, egyéb alkoholmentes italok.
( 111 ) 215.156
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02247
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) SHARK-VISION Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kökény Zoltán, Tatabánya
( 541 ) Sharkvision
( 511 ) 35

Gazdasági előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, szakmai
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konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzleti felvilágosítás, tanácsadás,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti információk, munkaerő-toborzás, munkaerő-közvetítés és
-kölcsönzés, reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, terjesztése,
reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása és szerkesztése,
reklámügynökségi tevékenység, sajtófigyelés.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

lebonyolítása, szövegek kiadása.
( 111 ) 215.157
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02424
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.158
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02425
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
M494

24

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.159
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02426
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.160
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02427
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
35

Burgonya, friss; magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.
43

Vendéglátóipar.

( 111 ) 215.161
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02428
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
35

Hagymák, friss (zöldség); magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda
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mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

43

Vendéglátóipar.

( 111 ) 215.162
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02499
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű alkatrészek és tartozékok; alvázak; gépjármű részegységek; gépjármű vázak; rozsdamentes

anyagból és titániumból készült kipufogódobok és csövek.
( 111 ) 215.163
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02500
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) CREDIN POLSKA Sp. z.o.o., Sobótka (PL)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonapehely termékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; müzliszeletek; gabonatartalmú

szeletek és sütemények, magvak, gabonából és magvakból készült pelyhek, gabonamagvak, szezámmag és egyéb
zöldség- és gyümölcstermékek; gabonaszemekből előállított snack-ételek; féltermékek és kész keverékek gabona,
gabonapehely és szezám alapú élelmiszercikkek előállításához.
31

Keverékek mag, zöldség és gyümölcs, gabona, gyümölcs- és zöldségmag, gabonamag, valamint szezám

alapú élelmiszercikkek előállításához.
( 111 ) 215.165
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02469
( 220 ) 2014.08.04.
( 732 ) Weisz György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.166
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02349
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Germi
( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.167
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02216
( 220 ) 2014.07.08.
( 732 ) SOLAZ MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszász (HU)
( 740 ) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása.
Élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
43

Ételszobrászat; éttermek; vendéglátóipar.

( 111 ) 215.168
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 00523
( 220 ) 2014.02.20.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BUD Airport Hotel
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.169
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01015
( 220 ) 2014.04.02.
( 732 ) DA-VI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

A "Gazdálkodj okosan" társasjáték tárolására és a vásárlók figyelmének felhívására szolgáló papírból,

kartonból készült kirakodó és polcrendszer (display).
28

Játékok, játékszerek.

( 111 ) 215.170
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02548
( 220 ) 2014.08.18.
( 732 ) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIB Kártyázó Számlacsomag
( 511 ) 36

Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások; biztosítások.

( 111 ) 215.171
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02292
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) Holland Pázsit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pap Béla, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 27

Mesterséges gyep, műgyep, mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására, mesterséges gyep

sportolásra használt felületek burkolására, mesterséges gyep szabadidős tevékenységhez használt felületek
burkolására.
31

Természetes gyep.

44

Gyepgondozás, gyomirtás, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások.

( 111 ) 215.172
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 02547
( 220 ) 2014.08.18.
( 732 ) PKN Audio Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangszórók, hangosbemondók; hangvisszaadó készülékek; hangátviteli készülékek; erősítők;

hangfrekvenciás erősítő készülékek.
( 111 ) 215.198
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( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 01786
( 220 ) 2014.06.05.
( 732 ) Diósgyőr FC Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító
eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelánés fajanszáruk.
24

Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk.

25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 111 ) 215.199
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 02508
( 220 ) 2014.08.07.
( 732 ) Mixtura Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) MIXTON
( 511 ) 1
19

Szintetikus gyanták.
Nem fém építőanyagok; burkolatok (nem fémből); bevonatok (építőanyagok); padlók; sírkövek, sírkő

tartozékok; kö; útburkoló anyagok.
37

Építés; építkezések felügyelete; útburkolás.

( 111 ) 215.200
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 02507
( 220 ) 2014.08.07.
( 732 ) Szabó Sándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek (havi rendszerességgel megjelenő magazin).
Kulturális tevékenység.
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( 111 ) 215.201
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 02432
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Calessino Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Biczó András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

39

Utazásszervezés.

41

Kulturális tevékenység.

( 111 ) 215.202
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 02431
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) FEEL FLUX Kft., Óbudavár (HU)
( 740 ) dr. Csikós Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékszerek; trükkös játékok; bűvészkellékek; mágneses játék; örvényáramú mágneses ügyességi játék.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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