Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 6. szám, 2015.03.30.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.629
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 01432
( 220 ) 2014.05.07.
( 732 ) MediaSales Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gerzsényi Tamás, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35
42

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

mint szolgáltatás.
( 111 ) 214.846
( 151 ) 2015.01.28.
( 210 ) M 14 00973
( 220 ) 2014.03.28.
( 732 ) Szekrényesi János, Egyházasrádóc (HU)
( 740 ) dr. Ugrin Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Pizzák.
Étkezdék, éttermek, vendéglátóipar.

( 111 ) 215.060
( 151 ) 2015.02.17.
( 210 ) M 14 01974
( 220 ) 2014.06.23.
( 732 ) Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Győri Erzsébet, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Állatkerti Játszóház
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek: könyv, folyóirat, újság, prospektus, katalógus, kártya,
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kép, füzet, matrica, kupon, papír alapú nyereményszelvény, jegy, levelezőlap, litográfia, metszet, naptár, notesz,

poszter, plakát, papíráru, szórólap, üdvözlőlap, papírzászló, rajztömb, papírzacskó, szalvéta; nyomdaipari
termékek.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba.
22

Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

41

Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi
produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
vidámparkok, zenei produkciók.
43

Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,önkiszolgáló éttermek,

rendezvényhez termek kölcsönzése.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

( 111 ) 215.121
( 151 ) 2015.02.25.
( 210 ) M 14 01251
( 220 ) 2014.04.23.
( 732 ) New Wave Production Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.164
( 151 ) 2015.02.26.
( 210 ) M 14 02623
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) ~HOLLAND ALMA~ Kft., Piricse (HU)
( 740 ) dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen
( 541 ) orion
( 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),
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eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).
( 111 ) 215.174
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01990
( 220 ) 2014.06.25.
( 732 ) AN TONG HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LORDAN
( 511 ) 25

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

( 111 ) 215.175
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01844
( 220 ) 2014.06.16.
( 732 ) Enrawell Kft., Cegléd (HU)
( 541 ) Dmotel
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.176
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01845
( 220 ) 2014.06.16.
( 732 ) Enrawell Kft., Cegléd (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.177
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01938
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GYNACTO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 215.178
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01939
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DALMAPID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.179
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01940
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DENOLIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.180
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01941
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) IMARSA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.181
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01942
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ENGYNO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.182
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 01944
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FELGIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.183
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 01945
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JUZINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.184
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( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01946
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LABAMA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.185
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01947
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MEDIALIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.186
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01949
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MENIDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.187
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01950
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TIMETI
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.188
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01951
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PILNOR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.189
( 151 ) 2015.02.27.
( 210 ) M 14 01954
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RICHTOPRESS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.192
( 151 ) 2015.03.03.
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( 210 ) M 14 03144
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LAYALEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.193
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 03145
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MYLAMPIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.194
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 03146
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) RAYARIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.195
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 03147
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) TULLEX
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.196
( 151 ) 2015.03.03.
( 210 ) M 14 03148
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) WUDOTAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.208
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01440
( 220 ) 2014.05.07.
( 732 ) Csihar Attila 50%, Budapest (HU)
Jan Axel Blomberg 50%, Blaker (NO)
( 740 ) Csihar Attila, Budapest
( 546 )
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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 ) 215.209
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02260
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) Boldis Zsolt Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Reinhardt Roland, Reinhardt Ügyvédi iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 215.210
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01976
( 220 ) 2014.06.24.
( 732 ) VILLANYÁSZ Kft., Cegléd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

szolgáló készülékek és berendezések.
11

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

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 215.211
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02872
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Kürti Zoltán 30%, Szolnok (HU)
Hegedűs Gábor 70%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.212
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02441
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( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) AON Magyarország Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; online fórumok biztosítása; online weboldal tréningekhez és

fejlesztési folyamatok támogatásához; online szociális közösség; online applikáció tanuláshoz; inspiráló ping
üzenetek külső hivatkozással; hírküldés.
41

Tréning és fejlesztési folyamatok; gamefication; készség és vezetésfejlesztés; elkötelezettségmérés

utánkövetése; applikáció tanuláshoz; e-learning; elkötelező vezetésfejlesztés.
( 111 ) 215.213
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02445
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Olajgép-Tec Kft., Tótkomlós (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
40

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.214
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02515
( 220 ) 2014.08.08.
( 732 ) Szabó Gergely, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 215.215
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02641
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) GLOBUS
( 511 ) 29

Étkezési olajok; étkezési zsírok; csontlevesek, húslevesek; szószok; gyümölcslevek; paradicsomlevek

főzéshez; paradicsompürék; zöldséges, fűszeres szószok (piccalillik); zöldséglevek főzéshez; kerti
gyógynövények, konzervek, alapok, ételalapok.
30

Mustárok; öntetek [ízesítőszerek, csípős öntetek]; öntetek (kivéve fejes salátához); tejszínes salátaöntetek;

tartármártások; fűszerek; ízesítőszerek; ételízesítők; valamennyi fűszer és ízesítőszer; majonézek;
ketchupszószok; mustárlisztek; szószok (zöldségszószok); hússzószok; sajtszószok és salsák; paradicsomszószok;
salátaöntetek.
( 111 ) 215.216
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01838
( 220 ) 2014.06.13.
( 732 ) Sárközi Éva, Dunaharaszti (HU)
Racsmány Ferenc, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Dió feldolgozott; dzsemek; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; joghurt; kandírozott (cukrozott)

gyümölcsök; lekvár; mandula, darált; mazsola; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); snack ételek
(gyümölcsalapú); tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejtermékek.
30

Amerikai palacsinták; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); cukor; cukorkaáruk; cukrászsütemények;

csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); desszert mousse-ok
(cukrászáru); édesítőszerek (természetes); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; gyümölcsös
sütemények, torták; halva (édességféle); jeges tea; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós
termékek; karamellák, cukorkák; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; kekszek; marcipán; méhpempő; méz;
palacsinták; pattogatott kukorica; pralinék; pudingok; tea; tea alapú italok.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; ásványvizek (italok); limonádék;

méz alapú alkoholmentes italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); szénsavas italok;
szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
( 111 ) 215.218
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02266
( 220 ) 2014.07.16.
( 732 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) SZANDMICCSI
( 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).
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( 111 ) 215.219
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02270
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Vona Tibor, Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; jegyek; katalógusok; könyvecskék, füzetek; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból, prospektusok.
35

Közönségszolgálat; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerő-toborzás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés
előadóművészek részére.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi produkciók; szórakoztatás;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére.
43

Rendezvényhez termek kölcsönzése.

( 111 ) 215.220
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02434
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 215.221
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02435
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 215.222
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02642
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok; étkezési zsírok; csontlevesek, húslevesek; szószok; gyümölcslevek; paradicsomlevek

főzéshez; paradicsompürék; zöldséges, fűszeres szószok (piccalillik); zöldséglevek főzéshez; kerti
gyógynövények, konzervek, alapok, ételalapok.
30

Mustárok; öntetek [ízesítőszerek, csípős öntetek]; öntetek (kivéve fejes salátához); tejszínes salátaöntetek;

tartármártások; fűszerek; ízesítőszerek; ételízesítők; valamennyi fűszer és ízesítőszer; majonézek;
ketchupszószok; mustárlisztek; szószok (zöldségszószok); hússzószok; sajtszószok és salsák; paradicsomszószok;
salátaöntetek.
( 111 ) 215.223
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 00990
( 220 ) 2014.03.31.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Négyen Négy Ellen
( 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

Online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; televíziós

szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 111 ) 215.224
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02258
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) Lantos Judit, Budapest (HU)
( 541 ) Kispesti Golyósok
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.225
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01582
( 220 ) 2014.05.16.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 541 ) CALSANTAS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend
kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok.
( 111 ) 215.226
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01587
( 220 ) 2014.05.19.
( 732 ) Magyar Polgár Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, sütemények.

41

Szórakoztatás, rendezvények, kulturális tevékenység.

43

Étterem, büfé, kávézó, étkezde.

( 111 ) 215.227
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02449
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Keresztény Norbert, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Szobabicikli gyakorlatokkal összeállított kondícionáló és fitness tréninget tartalmazó CD-k, DVD-filmek.

25

Ruházati cikkek, mez.

41

Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 215.228
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02509
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) dr. Fachet József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 5

Biológiai készítmények humángyógyászati célra.
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( 111 ) 215.229
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 02448
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Varga Bálint, Budapest (HU)
Zubán István, Medgyesegyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Jegyautomaták; szünetmentes áramforrások; számítógépes utastájékoztató rendszerek; távoli adatforrásból

adatot felhasználó szoftverek; segélyhívó készülékek; akkumulátoros készülékek elektromos töltői.
11

Fényemittáló diódák [LED-ek); készenléti és biztonsági megvilágítás.

( 111 ) 215.230
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02378
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) Halász András, Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné Dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
43

Étel- és italellátással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás.
Vendéglátás; étel- és italellátás.

( 111 ) 215.231
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02302
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) ZTE-SPORTSZOLG Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) Zete
( 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).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 111 ) 215.232
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02298
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) Sztancsu Zsolt, Budapest (HU)
Tóth István, Budapest (HU)
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Tóth Gábor, Battonya (HU)

( 546 )

( 511 ) 36

Brókeri tevékenység; pénzügyi szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek; ingatlankezelés;

értékbecslés; ingatlanok bérbeadása; ingatalan eladás; ingatlan forgalmazás; hitelügyintézés; biztosítás.
37

Épületek kivitelezése, építése, tervezése; ingatlanok felújítása, ingatlankezelés.

45

Ügyvédi szolgáltatások; szerződéskötések, tanácsadás.

( 111 ) 215.233
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02227
( 220 ) 2014.07.10.
( 732 ) Tóth Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Orosz Noémi, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
35

Fényképek; folyóiratok; grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások; hírlevelek; prospektusok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.234
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 00668
( 220 ) 2014.03.05.
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás,

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri
hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
41

Élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozás

(filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációs, nemletölthetők; rádió- és televízió programok
készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);
szépségversenyek szervezése; szinkronizálás;szórakoztatás; szórakoz(ta)tási tárgyú információk; szövegek
kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei
produkciók.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.
( 111 ) 215.238
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02243
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( 220 ) 2014.07.14.
( 732 ) Barta László, Gyomaendrőd (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) KABALA
( 511 ) 9

Számítógépes programok és szoftverek, szerencsejátékokra vonatkozó számítógépes programok és szoftver

termékek.
16

Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével); jegyek, nyomtatott sorsjegyek (a
játékok kivételével); nyomtatott szerencse szelvények, szerencsejegyek és szerencsekártyák; papír alapú
nyomtatott fizetési és promóciós kártyák, papír alapú nyomtatott kaparós sorsjegyek; papír alapú nyomtatott
reklámanyagok, szórólapok és kiállítási bemutatók szerencsejátékokhoz és promóciós játékokhoz.
28

Játékautomaták, szerencsejátékokhoz való automaták.

35

Szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdetőügynökségek, rádiós reklámozás,

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejátékok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok
lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 215.240
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 02503
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.266
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02232
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MANMAKER
( 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 ) 215.267
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( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02229
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) Vadon György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.268
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02228
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) LOGATEC Média Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; hírlevelek; képek; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; prospektusok; újságok; szórólapok.
35

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben
megrendelve; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szövegfeldolgozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység alapszám; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása alapszám; fotóriportok készítése;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
( 111 ) 215.269
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 01290
( 220 ) 2014.04.28.
( 732 ) Hozol Holding Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Kormány András, Nyíregyháza
( 541 ) Fáraó Bútor
( 511 ) 10

Ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra; bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra.
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Bútorok, tükrök, keretek; ablakszerelvények nem fémből; ágyak, ágykeretek; ágylábak görgői nem fémből;

árubemutató állványok; asztallapok; asztalok; asztalok fémből; beltéri sztórok ablakokba; bútorajtók; bútorok;
bútorpolcok; bútorszelvények, nem fémből; élelmiszertartó szekrények, nem fémből; faszerkezetek bútorokhoz;
fa- vagy műanyag létrák; fejtámaszok (bútorok); felfújható bútorok; ;fiókok; fogasok (bútorok); folyóirattartók;
fonott kosarak; fotelek, kar(os) székek; iratgyűjtő polcok (bútorok); íróasztalok; irodabútorok; írópolcok;
iskolabútorok; kartotéktartók (bútorok); padok (bútorok); paravánok (bútorok); polcok (bútorok); szekrények;
vállfák, ruhaakasztók.
24

Bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok.

( 111 ) 215.270
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02380
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) Detki Keksz Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

( 111 ) 215.271
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02379
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) Detki Keksz Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

( 111 ) 215.272
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02307
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Dr. Mészáros Fanni Tamara, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bitskey Hajnalka, Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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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).
11

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.273
( 151 ) 2015.03.12.
( 210 ) M 14 01581
( 220 ) 2014.05.16.
( 732 ) Fábián Miklós, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák; erszények, pénztárcák; esernyők; hátizsákok;

kengyelek; kézitáskák; levéltárcák; napernyők; névjegytartók; sporttáskák; strandtáskák; táskák; utitáskák; zsákok
táborozóknak.
25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz; bodyk;

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék; dzsömper ruhák; elasztikus
nadrágok; fejfedők; fejszalagok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők; fürdőköpenyek;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok; harisnyanadrágok;
harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok; kamáslik;
kerékpáros öltözetek; kesztyűk; kezeslábasok; kombinék; lábbelik; lábbeli felsőrészek; lábszárvédők, kamáslik;
magas szárú lábbelik; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; nadrágok; női ruhák;
nyaksálak; öltözékek vizisíeléshez; övek; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák;
sálak; sárcipők; síkesztyűk; short-ok; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; szoknyák; talpak
lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók.
( 111 ) 215.274
( 151 ) 2015.03.12.
( 210 ) M 14 03141
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BROTUBIL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.275
( 151 ) 2015.03.12.
( 210 ) M 14 03142
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DARGIDAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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( 111 ) 215.276
( 151 ) 2015.03.12.
( 210 ) M 14 03143
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELANEST
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.278
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02278
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) MEDIPURE
( 511 ) 3

Hajöblítők, samponok, kondicionálók, hajápoló készítmények, hajápoló anyagok, folyadékok.

( 111 ) 215.279
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02893
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REJUVITA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 215.280
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02463
( 220 ) 2014.08.01.
( 732 ) Szentandrási-Szabó Emese, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berki Dávid, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Csokolóka
( 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).
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).
( 111 ) 215.281
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02896
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) Ragoncza Anna, Budapest (HU)
( 541 ) MAona:a Teljesség Tánca
( 511 ) 9
16

Tánc témájú DVD, CD, elektronikus hordozó.
Tánccal kapcsolatos kiadványok: könyvek, jegyzetek.
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Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenység, táncoktatás, önismereti tanfolyamok, foglalkozások,

személyiségfejlesztő.
( 111 ) 215.282
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02348
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Geremi
( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.283
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02275
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) HOTMICCSI
( 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 ) 215.284
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02460
( 220 ) 2014.08.01.
( 732 ) Olajág Otthonok, Budapest (HU)
( 541 ) Legyen a mi otthonunk az Ön otthona!
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Idősek otthonához kapcsolódó orvosi szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások, betegápolási

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi tanácsadás.
( 111 ) 215.286
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 01994
( 220 ) 2014.06.25.
( 732 ) Deng Ye, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pátzay Péter Pál, NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

Festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz, nyomtatáshoz;

ofszet nyomdafestékek.
3

Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;
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alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9

Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és
tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet
berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.
( 111 ) 215.287
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02287
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Szeder István 100%, Fót (HU)
( 740 ) dr. Arnóczki Marianna ügyvéd,Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 546 )
( 511 ) 36

Széfletét szolgáltatások; értékek letétbe helyezése.

39

Raktározás, tárolás; raktárbérlet.

45

Széfek bérbeadása.

( 111 ) 215.288
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02335
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Rajda Gábor, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.289
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02473
( 220 ) 2014.08.05.
( 732 ) KONICA MINOLTA Magyarország Üzleti Megoldások Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; tonerek [tinták] fénymásoló gépekhez; tonerpatronok [töltve]

nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.
9

Fax -berendezések; fénymásológépek; fényképezőgépek; nyomtatók számítógépekhez; scannerek, optikai

letapogatók; számítógép programok; számítógépperifériák; szoftverek.
37

Irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.
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( 111 ) 215.290
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 02011
( 220 ) 2014.06.26.
( 732 ) ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.291
( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 01616
( 220 ) 2014.05.20.
( 732 ) NOVOMED Limited, Nicosia (CY)
( 740 ) Dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Euromedic Direct
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok,
kötszeranyagok, fertőtlenítőszerek, vegyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati
használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok,
gyógyszeres infúziók.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok;

diagnosztikai készülékek; gyógyszeradagolók; fecskendők gyógyászati használatra; fizikoterápiás készülékek.
35

Kereskedelmi ügyletek; beszerzői szolgáltatások; áruk bemutatása; kiállítások szervezése; vásárlási

megrendelések ügyintézése; piackutatás, marketing.
39

Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás.

44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyszerészeti

tanácsadás.
( 111 ) 215.292
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( 151 ) 2015.03.16.
( 210 ) M 14 03091
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Webra International Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; szoftverek, rögzített.
( 111 ) 215.296
( 151 ) 2015.03.18.
( 210 ) M 14 01825
( 220 ) 2014.06.12.
( 732 ) Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;
gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;
bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;
penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack
ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;
aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];
cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;
malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;
ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres
mártások]; tésztaöntetek.
A rovat 80 darab közlést tartalmaz.
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