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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 215.217
( 151 ) 2015.03.09.
( 210 ) M 14 01978
( 220 ) 2014.06.24.
( 732 ) X-Presso Coffee Kft., Tahitótfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Olaszországból származó kávék, kávépótló szerek.
Olaszországból származó ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéház.

( 111 ) 215.241
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 01202
( 220 ) 2014.04.17.
( 732 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) GRF JEANS & JACKET
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez.

25

Farmer és dzseki ruházati termékek; farmercipők; farmer szabadidő ruházat.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen farmer és dzseki ruházati termékek, farmercipők
tekintetében.
( 111 ) 215.242
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 01206
( 220 ) 2014.04.17.
( 732 ) EDGE Communications Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális tárgyú kiállítások,

művészeti vásárok szervezése és lebonyolítása; kulturális tárgyú konferenciák szervezése és lebonyolítása (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.243
( 151 ) 2015.03.11.
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( 210 ) M 14 01677
( 220 ) 2014.05.26.
( 732 ) Pilis'91 Kft., Piliscsév (HU)
( 740 ) dr. Silling Ákos, Piliscsév
( 541 ) DARK SECRET
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, kivéve sörök.

( 111 ) 215.244
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 01952
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TINAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.245
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02057
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Drávanet Zrt., Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
38

Szoftverek.
Távközlési szolgáltatás, telefonösszeköttetések, távközlési kapcsolat létrehozása számítógépes világhálóval

(Internet), bérlet adatátviteli vonal szolgáltatása, adattárolás és szolgáltatás külső szolgáltató adatbázisából.
42

Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások, számítógépes szoftver fejlesztés; informatikai szoftverek

fejlesztése.
( 111 ) 215.246
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02060
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 591 )

( 511 ) 43

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

gyorséttermek üzemeltetését; Catering szolgáltatás: külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai
szolgáltatások (szállodák, panziók, motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek, rendezvényhez termek
kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.
( 111 ) 215.247
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02063
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 541 ) POZITÍV SZAVAK FALA

( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, üzleti információk

nyújtása, promóciók szervezése.
41

Kulturális és művészeti célú kiállítások és rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek és

szolgáltatások; alkotóműhelyek, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; elektronikus és nem elektronikus könyvek és kiadványok kiadása, szórakoztatás, közösségi játékok
szervezése.
( 111 ) 215.248
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02064
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) POLI-FARBE SZÍNES EMBER
( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, üzleti információk

nyújtása, promóciók szervezése.
41

Szórakoztatás, közösségi játékok szervezése.

( 111 ) 215.249
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02069
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Citigroup Inc., New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CITI SIMPLICITY
( 511 ) 35

Hirdetési és marketing szolgáltatások, ügyfélhűségi és jutalom programok hitelkártyákkal és banki

szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
36

Hitelkártya és banki szolgáltatások.

( 111 ) 215.250
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02263
( 220 ) 2014.07.16.
( 732 ) CloudCasting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Mozgóképi, optikai berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek.
20

Tükör.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.251
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02264
( 220 ) 2014.07.16.
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( 732 ) CloudCasting Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) iFACE DIGITAL MIRROR
( 511 ) 9

Mozgóképi, optikai berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek.
20

Tükör.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.252
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02066
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Árklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
30

Táskák, szatyrok papírból.
Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,
bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, csokoládéalapú italok, kakaós termékek, karamellák [cukorkák], marcipán,
piskóták, pralinék, töltött cukorkák, konyakmeggy.
39

Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

( 111 ) 215.253
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02166
( 220 ) 2014.07.04.
( 732 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) AGENDUM
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 215.254
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02239
( 220 ) 2014.07.14.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.255
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02315
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, 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]; szászok [ízesítőszerek, fűszeres
mártások]; tésztaöntetek.
( 111 ) 215.256
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02313
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Csilla, 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 ) 215.257
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02405
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Méri Edina, Sopron (HU)
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( 546 )

( 511 ) 28

Játékok, játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; oktatási tárgyú információk; kulturális tevékenységek.

42

Tudományos szolgáltatások, valamint idetartozó kutatási tevékenység, ezekkel kapcsolatos tanácsadás.

( 111 ) 215.258
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02407
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Cib Bank. Valódi lehetőségek.
( 511 ) 36

Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások.

( 111 ) 215.259
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02408
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Papp Csilla, Veresegyház (HU)
( 740 ) dr. Kilián Tibor, Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.260
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02410
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Professor Ip Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kilián Tibor, Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) log4ensics
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.261
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02414
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) TI-GER HUNGARY KFT., Jászberény (HU)
( 541 ) PERLE
( 511 ) 3

Antisztatikus termékek háztartási használatra, ammóniák [tisztítószer], fehérítő sók, fehérítő szóda, fényesítő

szerek bútorokhoz és padlóhoz, folttisztító szerek, folyadékok padlókhoz (csúszásgátló), keményítő [appretúra],
kékítőszerek, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerrel impregnált ruhák tisztításra, parkettviasz, polírozó
készítmények, szárítószerek mosogatógépekbe, tisztítószerek, vegytisztító készítmények, zsírtalanító szerek, nem
gyártás során való használatra.
( 111 ) 215.262
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02416
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosóporok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajak, kozmetikai

cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések, elektromos áram
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), DVDk és egyéb digitálisan rögzített média, szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések
számítógépek, számítógépes szoftverek, tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

Könyvek, nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,szaruból, csontbó!,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrábólgyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készülttermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M665
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba,

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 szaftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.263
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02418
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL ESSENCE
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
( 111 ) 215.264
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02419
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANOZILAD
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 215.265
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02599
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Hudi István, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Természetes alapanyagú kozmetikumok; illatszerek; kozmetikai cikkek; gyógyszappanok; kozmetikai

bőrápoló szerek; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; olajok kozmetikai célokra.
5

Gyógynövény alapú gyógyászati készítmények; gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású

illóolajok; balzsamok és balzsamkészítmények gyógyászati használatra.
( 111 ) 215.293
( 151 ) 2015.03.18.
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( 210 ) M 14 03108
( 220 ) 2014.10.10.
( 732 ) Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 215.294
( 151 ) 2015.03.18.
( 210 ) M 14 03107
( 220 ) 2014.10.10.
( 732 ) Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Rizling típusú borok.

( 111 ) 215.295
( 151 ) 2015.03.18.
( 210 ) M 14 02868
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barna Gábor, Budapest
( 541 ) SAJÓ LIGET
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építkezés.

( 111 ) 215.330
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 13 02355
( 220 ) 2013.08.21.
( 732 ) Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek központi számítógép (nagygépes környezet) tervezésére, telepítésére és működtetésére és

felhasználó/szerver programok vállalkozások pénzügyi, termelési és értékesítési funkcióinak integrálására,
valamint vállalkozások ügyfélkapcsolatainak és támogatási funkcióinak kezelésére; biztosítási szoftverek;
mobilitás szoftverek; analitikai szoftverek; nyílt forráskódú szoftverek; felhő-alapú szoftverek; bankügyleti
szoftverek; fogyasztási cikkek és szolgáltatások szoftverei; fuvarozási és logisztikai szoftverek; egészségügyi és
közszolgáltatási szoftverek; emberi erőforrás menedzsment szoftverek; ipari berendezések szoftverei; audio/videó
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fordító és folyamatos adatátvitelt biztosító, ún. streaming szoftverek; tömegközlekedési és viteldíj kezelő

szoftverek; médiakezelő szoftverek; digitális marketing szoftverek; szoftverek marketingköltség elemzésére;
szoftverek interaktív találkozókhoz; hálózati menedzsment és tárhely üzemeltetési szoftverek.
16

Brosúrák, könyvek, hírlevelek, magazinok, jelentések, újságok, kézikönyvek, pamfletek, folyóiratok és

nyomtatott kalauzok az üzletvezetés, információs technológia és a számítógépes információfeldolgozás területén.
35

Üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás, üzleti folyamatok kezelése és tanácsadás; tanácsadási

szolgáltatások üzleti marketinggel kapcsolatban; beszerzői szolgáltatások, ideértve a mások számára történő
számítógép hardver és szoftver vásárlást; gazdasági műveletek és marketing menedzsment és tanácsadás; ellátási
szolgáltatások, ideértve a mások számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; információ nyújtása
üzletvezetési konzultáció területén; információadás üzletvezetés, üzleti marketing, üzleti felvásárlás és egyesülés
területén; üzleti tanácsadás; projektmenedzsment információs rendszerek tervezése során, ideértve a mások
számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; információs rendszerek tervezésével kapcsolatos
projektmenedzsment, ideértve a mások számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; tanácsadás
üzleti felvásárlás során; elemző szolgáltatások, ideértve a piacelemzést; becslés kereskedelmi ügyletekben; üzleti
és piackutatási felmérések lefolytatása; üzleti információs szolgáltatások a változásmenedzsment,
folyamatmenedzsment, stratégiai menedzsment és üzleti tervezési szolgáltatások, valamint üzleti technológiák
területén; üzletvezetés tervezése; üzleti egyesülési tanácsadás; üzleti kapcsolatépítés; üzleti kutatások és
felmérések lefolytatása; üzleti felügyelet; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari irányításában; gazdasági
előrejelzések és elemzések; konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti jelentések készítése; üzleti és
üzletvezetéssel kapcsolatos kiállítások szervezése és tartása, információ szolgáltatás üzleti tanácsadással
kapcsolatban; üzletvezetéssel kapcsolatos projektmenedzsment; üzletvezetési tanácsadás vállalat felvásárlás
során; piacelemzések; vállalkozásokkal kapcsolatos értékelés és becslés, ideértve az ár-költségelemzéseket;
üzletkövetés (segítségnyújtás irányításhoz); vezetési támogatás; gazdasági előrejelzés és elemzés, humán
erőforrás tanácsadás; üzleti jelentések készítése, vállalkozásokkal és gazdasági, valamint hirdetési célú
üzletvezetéssel kapcsolatos kiállítások szervezése és tartása; üzleti tanácsadással kapcsolatos információadás;
jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen önkéntes programok és helyi közösségek javára szolgáló
kezdeményezések szervezése; jótékonysági szervezetek, magánszemélyek, oktatási intézmények és szervezetek,
segélyszervezetek és más non-profit szervezetek részére nyújtott jószolgálati üzleti tanácsadási szolgáltatások;
üzleti szolgáltatások, ideértve mások segítését jótékonysági szervezetek alapításában; jószolgálati tevékenységet
folytató szervezetek adminisztratív irányításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció
vállalkozás menedzsmenttel, humánerőforrás menedzsmenttel, ügyfélszolgálati irányítással, vállalati és egyesülés
stratégiával és az egyesülés utáni integrációs stratégiával, ellátási lánccal és leltárral, üzleti funkció és folyamatok
kiszervezésével, szervezeti változások kezelésével, ügyfélkapcsolat-kezeléssel kapcsolatosan; adatbázis
menedzsment; iratkezeléssel kapcsolatos üzleti tanácsadás, ideértve dokumentumok indexelését mások
egészségügyi adatai, orvosi adatai, valamint betegséggel és laboratóriumi információi kezelése céljából; pénzügyi
információk kezelésével kapcsolatos üzleti tanácsadás; márka koncepcióval és márkafejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatások vállalati ügyfelek számára; új üzleti vállalkozás fejlesztésével és alapításával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; üzleti szolgáltatások, nevezetesen létesítménygazdálkodási szolgáltatások nyújtása;
üzleti folyamatok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások, ideértve a logisztika, fordított logisztika, ellátási lánc
szolgáltatások kezelését, az ellátási lánc láthatóságát és aszinkronizálás szolgáltatásokat, keresleti és kínálati
előrejelzéseket és mások részére végzett termékelosztási folyamatokat; ellátási lánc kezelési szolgáltatások;
mobilitás üzleti integrációs szolgáltatások; üzleti innovációs tanácsadás szolgáltatások, ideértve tanácsadást
másoknak termék- és gyártási fejlesztéssel kapcsolatban, üzleti tanácsadási szolgáltatásokat biztosítással,
alkalmazotti juttatásokkal, rendszerintegrációval, fenntarthatósággal, energiaiparral, mobilitás szoftverekkel,
üzleti kockázatkezeléssel, légi- és hadiipari szerződő felekkel, légiközlekedési ágazattal, autóiparral,
bankügylettel, határ és a személyazonosság kezeléssel, ipari építőanyagokkal, tőkepiacokkal, vegyszerekkel,
kommunikációval, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal, vámokkal, kormányzati védelemmel,
elektronikával, technológiával, jogosultsági rendszerekkel, pénzügyi szolgáltatásokkal, egészségügyi ellátással,
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gyermekjólléttel, ipari berendezésekkel, infrastruktúrával és szállítmányozással, technológiával,

élettudományokkal, gyógyászati termékekkel, gyógyszerekkel, médiával és szórakoztatással, fémekkel,
bányászattal, non-profit szervezetekkel, közbiztonsággal, kiskereskedelemmel, bevétel kezelési megoldásokkal,
szociális biztonsággal, utazási ágazattal, és közművekkel kapcsolatban; kormányzati szervek és ügynökségek
irányelveire, működési teljesítményére és hatékonyságára tekintettel nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások;
üzleti folyamatok kiszervezésével kapcsolatos szolgáltatások az infrastruktúra, számítógépes és szoftver
alkalmazások, hitel szolgáltatások, pénzügy és könyvelés, egészségügyi adminisztráció, ellátási lánc, üzleti
beszerzési, biztosítási és mérnöki területen; információ adás üzleti innovációs folyamatokkal, üzletvezetéssel és
üzleti lehetőségekkel kapcsolatban; kiszervezési szolgáltatások; intelligens hálózatok technológiájával
(technológia, amely a villamos energia előállítása és elosztása hatékonyságának növelése érdekében történő
információgyűjtésre használja az elektromos hálózatot) kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; elemzési
területen nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások, nevezetesen az üzleti és a vállalati területen jelentkező
pénzügyi és működési eredmények elemzésével és előrejelzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
elemzési területen nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások, nevezetesen humán erőforrás kezdeményezések és
tréningek előrehaladásának és hatékonyságának elemzésével és előrejelzésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; piaci elemzéssel és üzleti stratégiával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; biztosítási
kárigények kezelésével kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen üzleti
tanácsadással, információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
adatbázisok nyújtása; üzleti mediációs szolgáltatások; digitális közösségi médiával kapcsolatos üzleti és
marketing tanácsadás szolgáltatások.
36

Pénzügy; kockázati tőke finanszírozása; információszolgáltatás a pénzügyek területén; pénzügyi elemzés;

vállalkozások értékelése és értékbecslése, nevezetesen vállalatok pénzügyi értékbecslése; társaságok felvásárlása
során nyújtott pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információadás; monetáris átváltás; kockázati tőke finanszírozás,
pénzügyi elemzés és tanácsadás; jótékonysági szervezetek, magánszemélyek, oktatási intézmények,
segélyszervezetek és más non-profit szervezetek részére pénzügyi adományokkal nyújtott jótékonysági
szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtési szolgáltatások, ideértve magánszemélyek tájékoztatását a kedvenc
jótékonysági céljuk számára történő pénzügyi adakozással kapcsolatos információkról és lehetőségekről;
jótékonysági célú gyűjtési szolgáltatások, ideértve ilyen jellegű tőke gyűjtését, kezelését, valamint felosztását;
jótékonysági szolgáltatások, ideértve a jótékonysági, oktatási, és non-profit intézmények és szervezetek részére
nyújtott pénzügyi támogatást; oktatási, tudományos, művészeti, kulturális és sportesemények pénzügyi
támogatása; pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás; pénzügyi elemzés.
37

Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel,

számítógépes hálózatokkal és számítógép hardverekkel kapcsolatban; számítógépek telepítése, javítása és
karbantartása számítógép hardverek vonatkozásában, ideértve a számítógépes rendszereket és számítógépes
hálózatokat.
41

Tréningek tartása, ideértve kurzusok, szemináriumok, workshopok és előadások tartását számítógépes

szoftverfejlesztés és használat területén, számítógépes szoftver használat, üzlet és üzleti tevékenység tárgyában és
ezekhez kapcsolódó oktatási anyagok terjesztése; kulturális és képzési célú kiállítások szervezése és tartása
cégvezetés és üzletvezetés tárgyában; cégvezetési és üzletvezetési tárgyú konferenciák szervezése és tartása;
oktatási szolgáltatások, ideértve kurzusok, szemináriumok, workshopok és tanórák tartását számítógépes
szoftverfejlesztés és implementálás, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, valamint üzleti műveletek tárgyában,
valamint ezekkel kapcsolatos oktatási anyagok terjesztése; mások számára történő tananyagfejlesztés
számítógépes szoftverfejlesztés és implementálás, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, és üzleti műveletek
tárgyában; konferenciák szervezése és tartása üzlet és üzletvezetés tárgyában; mások számára történő
tananyagfejlesztés számítógépes szoftverfejlesztés és használat, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, valamint
üzleti műveletek tárgyában.
42

Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; információadás információs technológiával, számítógépekkel, valamint számítógépes
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rendszerekkel kapcsolatban; tanácsadás számítógépekkel, számítógépes rendszerekkel és számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; szaktanácsadás számítógépekkel, számítógépes rendszerekkel és
számítógépes rendszerek tervezésével kapcsolatban; számítástechnikai szolgáltatások, ideértve a mások számára
nyújtott számítógépes rendszer tervezést és fejlesztést; számítógépes szolgáltatások; információs technológiai
tanácsadás; számítógépes szoftver tervezése mások számára; honlapok tervezése; telepítési, implementálási,
karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; műszaki projekttervezés;
információadás információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatban;
számítógépes szolgáltatások, ideértve számítógépes rendszer tervezését mások számára; számítógépes
szolgáltatások, ideértve információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
adatbázisok nyújtását; információs technológiai tanácsadási szolgáltatások; számítógép helyének megtervezése;
felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás; műszaki tanácsadási szolgáltatás
adatközpont architektúrával, publikus és privátfelhő alapú számítástechnikai megoldásokkal, és internetes
technológiák és szolgáltatások értékelésével és implementálásával kapcsolatban; felhő alapú számítástechnika,
amely rendelkezik adatbáziskezelésben történő alkalmazására szolgáló szoftverrel; virtuális számítógépes
rendszerek és virtuális számítógépes környezet nyújtása felhő alapú számítástechnika műszaki támogatási
szolgáltatásai útján, ideértve publikus és privát felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások és alkalmazási
rendszerek monitorozására, adminisztrációjára és kezelésére vonatkozó távoli és helyszíni infrastruktúra
menedzsment szolgáltatásokat; számítógépes szolgáltatások, ideértve a privát és publikus felhő alapú
számítástechnikai szolgáltatási környezetek integrálását; mobilitási szoftverszolgáltatások, nevezetesen mobil
eszközök fejlesztését és tesztelését, valamint alkalmazások és platformok kezelését, fejlesztését, tesztelését és
adminisztrációját lehetővé tevő szolgáltatások.
( 111 ) 215.331
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 00211
( 220 ) 2014.01.24.
( 732 ) IWINEX Export-Import és Kereskedelmi Kft., Sükösd (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Snack termékek tej és tejtermékekből; snackek túró, túrókészítmények, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír,

növényi olajok és zsírok és ezek ízesített változataival.
30

Snack termékek kávé, tea, kakaó, csokoládé, csokoládé bevonó, cukor, méz, lisztek és más

gabonakészítményekből, cukrászsüteményekből; tejalapú pépek és tejalapú desszert snack készítmények,
fagylaltok, pudingok, jégkrémek.
( 111 ) 215.333
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02059
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Living Room
( 511 ) 43

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

gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai
szolgáltatások (szállodák, panziók, motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek, rendezvényhez termek
kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.
( 111 ) 215.334
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( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02061
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PROMENADE
( 511 ) 43

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

gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai
szolgáltatások (szállodák, panziók, motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek, rendezvényhez termek
kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.
( 111 ) 215.335
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02068
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) ICM, Inc., Colwich, KS (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Szellemi tulajdon licenszelése bio üzemanyag- és alkohol technológia területén.

( 111 ) 215.336
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02165
( 220 ) 2014.07.04.
( 732 ) Szalonspicc Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Spicc
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.337
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02413
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) TI-GER HUNGARY KFT., Jászberény (HU)
( 541 ) PROFF
( 511 ) 3

Antisztatikus termékek háztartási használatra, ammóniák [tisztítószer], fehérítő sók, fehérítő szóda, fényesítő

szerek bútorokhoz és padlóhoz, folttisztító szerek, folyadékok padlókhoz (csúszásgátló), keményítő [appretúra],
kékítőszerek, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerrel impregnált ruhák tisztításra, parkettviasz, polírozó
készitmények, szárítószerek mosogatógépekbe, tisztítószerek, vegytisztító készítmények, zsírtalanító szerek, nem
gyártás során való használatra.
( 111 ) 215.338
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02494
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) Dobozi Andrea, Újszász (HU)
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Dobozi Róbert, Pilisszentkereszt (HU)

( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 215.340
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 00692
( 220 ) 2014.03.07.
( 732 ) Mátra Centrum Kft., Pálosvörösmart (HU)
( 740 ) dr. Varga Antal, Budapest
( 541 ) RádióM
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; rádiós

reklámozás; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámügynökségek.
38

Távközlés; hirdető ügynökségek; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás

[műsorszórás].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok; szórakoztatás;zenei produkciók.
( 111 ) 215.341
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 01920
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Brayer Ildikó Hajnalka, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Apró díszítő tárgyak, bizsuk, ékszerek, órák.

18

Táska, pénztárca, szatyor.

25

Alsóneműk, alsószoknya, bikini, blúz, bugyi, bermuda nadrág, blúz, bodyk, bőrruházat, cipők, csizma,

dzseki, farmerruházat, fejfedők, fejszalagok, felsőruházat, fülvédők, fürdőruha, fűzők, garbó, harisnyanadrágok,
harisnyatartók, hálóing, ing, kabát, kalap, kendő, kesztyű, készruhák, kombiné, kosztümök, köntös, kötöttáruk,
kötött ruházati termékek, lábbelik, legings, maxiruha, mellény, melltartó, nadrág, női ruhák, nyaksálak, overál,
övek, papucs, pelerinek, pénztartó övek, pizsama, pólók, pulóverek, poncsó, pulóver, ruházat, ruházati cikkek,
sapkák, sálak, strandruhák, sort, szandál, szoknya, szőrmék, topok, tunika, zakó, zokni, zsebkendő, vállkendő,
tankini.
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Kereskedelmi tevékenység; interneten történő kereskedelem; alsó és felsőruházati cikkek kereskedelme;

apró díszítő tárgyak, bizsuk, ékszerek, órák kereskedelme.
( 111 ) 215.342
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02397
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) Pintér Zsolt, Vecsés (HU)
( 740 ) Huszák Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.343
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02589
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Horváth Gábor 5%, Pécs (HU)
Kormos István Péter 10%, Érd (HU)
Love all, Help all! Foundation 50%, Liverpool, Merseyside (GB)
Tóth József 10%, Göd (HU)
Kiss Csaba 10%, Budapest (HU)
Pátkai András 10%, Kerepes (HU)
Kormos Erik 5%, Érd (HU)
( 740 ) dr. Tarczay Áron, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Internetes árverezés; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes aukciók szervezése; interneten

használható reklámok összeállítása; online internetes árverési szolgáltatások; internetes hirdetési felület
bérbeadása; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; internetes weboldalakként használható
reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; interneten közzétett
címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten
keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;
reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; interneten keresztüli
vásárlásokhoz kapcsolódó, vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás
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internetes oldalakon; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; online kereskedelmi

információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása
számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy
más adatátviteli formán keresztül; globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti
információs szolgáltatások; címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása globális számítógépes hálózaton vagy az
interneten történő közzététel céljából; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető
onlinehirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; reklámszolgáltatás; reklámok készítése;
reklámozás bannerekkel; online reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámozási
szolgáltatások; reklámanyagok megjelentetése.
38

Elektronikus üzenetküldés.

42

Internetes oldalak szolgáltatása; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes keresők működtetése;

internetes walled garden szolgáltatások [regisztrációt igénylő, félig nyilvános fórumok] Internetes walled garden
szolgáltatások [regisztrációt igénylő, félig nyilvános fórumok].
( 111 ) 215.344
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02716
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) Nagy Géza, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Állateledel.

41

Állatok nevelése, idomítása, sport- és kulturális tevékenység.

43

Panzió, ideiglenes szállásadás állatok részére.

( 111 ) 215.345
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 01536
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) Ökrös Gábor, Karcag (HU)
( 740 ) dr. Szabó Miklós, Karcag
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricából készült fagylalttölcsérek.

( 111 ) 215.346
( 151 ) 2015.03.23.
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( 210 ) M 14 01180
( 220 ) 2014.04.16.
( 732 ) Szarka Szilvia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrszíjak, vállszíjak bőrből, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák (bőráruk), laptoptáskák, oldaltáskák,

valamint textilárukból készült táskák, kiegészítők.
35

Reklámozás; a 18. osztályban felsorolt termékek kereskedelme, webáruházban való értékesítése.

42

Divattervezés (táskák).

( 111 ) 215.347
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 01541
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok; almanachok; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók;

grafikus ábrázolások; gyűjthetö kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék,
füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; litografált műtárgyak; litográfiák;
magazinok, revük [időszaki lapok]; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; újságok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása
(filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás];
hangfelvételek kölcsönzése; iskolai szolgáltatások [képzés]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); levéltári kutatások és
szolgáltatások.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység műszaki
tervtanulmányok készítése; tudományos kutatás; filozófiai-,és történeti kutatás; társadalomtudományi fejlesztés.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; genealógiai kutatás; jogi kutatás.

( 111 ) 215.348
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02160
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Cuborum Praetorium Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Végvári Györgyi, Dr. Végvári Györgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9
41

Oktatóberendezések és felszerelések; számítógépes program és szoftver; oktató szoftverek; fordító szoftverek.
Szakmai képzés, iskolai szolgáltatások (képzés) oktatás, idegen nyelv szoftver alapú oktatása; nyelvi

tolmács szolgáltatások.
42

Hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek mint szolgáltatások.

( 111 ) 215.349
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 01922
( 220 ) 2014.06.19.
( 732 ) Aczél Tamás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklámcélú on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós, televíziós

reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
36

Gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő zenei előadások bemutatása; konferenciák, non-profit kiállítások, zenei

fesztiválok szervezése és lebonyolítása; zene összeállítása; zenészek, zenekarok szolgáltatásai.
( 111 ) 215.350
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 01531
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
37

Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.
Ablakok és ajtók beszerelése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; építés; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kútfúrás; légkondicionáló berendezések felszerelése és
javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások (építés); vízvezeték-szerelés.
42

Ügyfélszolgálati tevékenység.

( 111 ) 215.351
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( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02394
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) Webox Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Szuchy Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; kereskedelmi információs ügynökség, reklámozás.
Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, üzenetek és képek továbbítása

számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
39

Szállítás; áruk csomagolása; áruk raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása, áruk raktározása,

tárolása, áruszállítás, szállítmányozás, futárszolgálat áruk továbbítására, gépkocsival történő szállítás,
csomagküldemények elosztása, csomagátadó automaták üzemeltetése, információ szállítással, tárolással
kapcsolatban; szállítási logisztikai szolgáltatások, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban, csomagautomata
bérbeadása.
( 111 ) 215.352
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 02707
( 220 ) 2014.09.05.
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMODENT FOGAT MENT
( 511 ) 3

Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

( 111 ) 215.353
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03409
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) CONUMON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.354
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03410
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LUCCUVIL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.355
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03411
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) NIFLOFIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.356
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03412
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) RICETTIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.357
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03413
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SANXID
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.358
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02390
( 220 ) 2014.07.25.
( 732 ) Ferenczei Gábor, Tab (HU)
Sziklai Mátyás, Bárdudvarnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 215.359
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02714
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) Dong Shihao, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Budapest
( 541 ) Aimee
( 511 ) 25

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

( 111 ) 215.360
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02590
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) SOCONAILS
( 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; árusító automaták; pneumatikus tűzőgépek; síktáras szögbelövő gépek; dobtáras szögbelövő gépek;
egyéb szögbelövő gépek.
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( 111 ) 215.361
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02050
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 215.362
( 151 ) 2015.03.26.
( 210 ) M 14 03078
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VURSLI
( 511 ) 29

Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját
tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-,gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és egyéb
növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; húskivonatok;
húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleves koncentrátumok, készítmények húslevesekhez;
húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok; felvágottak;
természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok; húsból
készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi
fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús
emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények
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és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; húsalapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.

30

Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények.

35

Export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség és kereskedelmi információk

szolgáltatása; piackutatás; reklámtevékenység; hirdetések; árubemutatás.
( 111 ) 215.363
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02838
( 220 ) 2014.09.16.
( 732 ) MONTEI CONSULTING INC., Road Town, Tortola (JE)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) INNORHEUMA
( 511 ) 3

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajok; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai
készítmények fürdéshez.
5

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;

gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend
kiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és
balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati célra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú
masszázs olajok gyógyászati célra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények
gyógyászati célra.
( 111 ) 215.364
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02819
( 220 ) 2014.09.16.
( 732 ) Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
35

Ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ízesített vizek, oxigénnel dúsított vizek, pi víz, szódavizek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 215.365
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03061
( 220 ) 2014.10.06.
( 732 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) INNOCARE
( 511 ) 3

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajak; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú masszázsolajok és gélek; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai
készítmények fürdéshez.
5

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti készítmények; gyógynövény vagy
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gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény kivonatok;

gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend kiegészítők emberek számára;
gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati
célra; gyógyászat olajok, gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok gyógyászati célra;
gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények gyógyászati célra.
( 111 ) 215.366
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02712
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) Art Hotel Plusz Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 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 ) 215.367
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02837
( 220 ) 2014.09.16.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Túri László, Sopron
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 215.368
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03060
( 220 ) 2014.10.06.
( 732 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) INNORE
( 511 ) 3

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajak; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú masszázsolajok és gélek; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai
készítmények fürdéshez.
5

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti készítmények; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény kivonatok;
gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend kiegészítők emberek számára;
gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati

M681

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
célra; gyógyászat olajok, gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok gyógyászati célra;

gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények gyógyászati célra.
( 111 ) 215.369
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02702
( 220 ) 2014.09.04.
( 732 ) Czuprák Szabolcs, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Tihanyi Péter ügyvéd, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) TILTOTT GYÜMÖLCS
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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).
( 111 ) 215.370
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03077
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Zhao Gancheng, Budapest (HU)
( 541 ) BAOLY
( 511 ) 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).

26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.371
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 01053
( 220 ) 2014.04.04.
( 732 ) Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Sümeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Magyarországról származó gabonamagok, 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.
32

Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 215.372
( 151 ) 2015.03.24.
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( 210 ) M 14 03062
( 220 ) 2014.10.07.
( 732 ) "Jásdi Pince" Kft., Csopak (HU)
( 740 ) dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ranolder
( 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 ) 215.373
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02389
( 220 ) 2014.07.25.
( 732 ) Horváth Antal, Újszilvás (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nyílászárók; tartozékok

nyílászárókhoz; ablakok, nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből;
ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; garázskapuk; külső redőnyök, nem fémből, nem
textilanyagokból; redőnyök, nem fémből; párkányok, nem fémből.
( 111 ) 215.374
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02704
( 220 ) 2014.09.05.
( 732 ) NIZZY 2014 Kft., Tinnye (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nizzy Bijou
( 511 ) 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).
( 111 ) 215.375
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03069
( 220 ) 2014.10.07.
( 732 ) Szabó Tamás, Budapest (HU)
Ambrus Ildikó, Budakeszi (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba: dossziék

(papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráru); iratgyűjtők, dossziék; könyvek; levelezőlapok;
levélpapír-magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatványok; öntapadó címkék (papíráruk); papíráruk; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; transzparensek (papíráruk).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverés; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési
hely kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
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kiállítások szervezése; közvéleménykutatás; marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;

reklámozás; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.
41

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

lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék és kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmszínházi előadások; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások (képzés); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); oktatás; show műsorok; színházi produkciók; szórakoztatás; zenei produkciók;
zenekarok szolgáltatásai.
( 111 ) 215.377
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 01820
( 220 ) 2014.06.11.
( 732 ) Kovács Zoltán, Ózd (HU)
( 541 ) betonx
( 511 ) 19

Betonkerítés, kerítéselem, kerítésoszlop, betonkerítés rendszer, elemes betonkerítés, elemes kerítés,

gyorskerítés, modulrendszerű kerítés, kőkerítés, törtkő kerítés, kerítés panel, előregyártott kerítés elem,
előregyártott kerítés oszlop, egyedi kerítés, nyitott kerítéselem, zárt kerítéselem, nyitott betonkerítés, zárt
betonkerítés, tömör kerítés, modern kerítés, ipari kerítés, íves kerítés.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kerítés beépítés, kerítés telepítés, kerítés építés.

40

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

( 111 ) 215.378
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02741
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Enteriőr Vertikál Kft., Budapest (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.379
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02502
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 ) 215.380
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02979
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) BOOKR Digital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 215.384
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03001
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) SMILE Showtime Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) green4screen
( 511 ) 38

Üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.
41

Fényképészet; filmek gyártása; videofelvevő készülékek kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik

kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése.
42

Számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások

számára.
( 111 ) 215.385
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03484
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NETLITEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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( 111 ) 215.386
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03485
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZOSCAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.387
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03486
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) WELDININ
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.388
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03487
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRALOR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 215.389
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02639
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) Tihanyi Tamás, Debrecen (HU)
( 541 ) Naturize
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 215.390
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 00260
( 220 ) 2014.01.29.
( 732 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LARHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) SZILOPLASZT
( 511 ) 1

Egykomponenses szilikonkaucsuk alapú lágyítók, töltőanyagok és katalizátorokat tartalmazó oldószermentes
M686

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
masszák különböző vegyi termékekből.

2
17

Festékipari bevonatok és felújító anyagok.
Tömítőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; tömítőkittek; szigetelőanyagok; szigetelő tapaszok.

( 111 ) 215.391
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02999
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) G+K PÁLMAI Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) PÁLMAI
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek, bébiételek; diabetikus készítmények, sütemények, krémek cukorbetegek és

laktózérzékenyek részére; bébiételek; diétás élelmiszerek.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; gabonakészítmények; péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemény, teasütemény (édes, sós); cukrászsütemények; csokoládés
mousse-ok [habok]; gyümölcsös sütemények/torták; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; kakaó alapú italok; kávé;
kávé alapú italok; kávé tejjel; keksz; mandulás cukrászkészítmények; marcipán; piskóták; pizzák; pralinék;
pudingok; rizssütemény; sós kekszek; süteményekhez való tészta; szörbet [fagylalt]; tea; tea alapú italok; torták,
(oroszkrém, feketeerdő, somlói); gyümölcstorták sajátfőzésű, tejszínnel készült; esküvői és ünnepi torták; helyben
főzött fagylalt; gyümölcs fagylalt valódi gyümölcsből; olasz típusú fagylalt; krémes; franciakrémes;
képviselőfánkok; fánk sajtkrémmel, körözöttel, pástétommal töltve.
43

Vendéglátás (élelmezés); cukrász kisipari szolgáltatás cukrászdai élelmezés vonatkozásában helyben

fogyasztással és elvitelre (take-away); vendéglátóipar; cukrászdák, cukrászműhelyek; cukrász kisipari
tevékenység.
( 111 ) 215.392
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02996
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Domino TV Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ulviczki Éva, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; közönségszolgálat; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták terjesztése); reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek; hirdetőügynökségek;
sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); internetes fórumok biztosítása;

hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;
televíziós műsorszórás; telex szolgáltatások.
41

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

tevékenység; élő adások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; előadóművészek
szolgáltatásai; feliratozása (filmek); filmgyártás; filmstúdiók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangstúdiók
szolgáltatásai; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; online
elérhető elektronikus publikációk (nem letölthetők); online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádióM687
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és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel
kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;
videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése
színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
( 111 ) 215.393
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02756
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Duna House Holding Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Duna House Prime
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.394
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02520
( 220 ) 2014.08.11.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) FEM3 Café
( 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 ) 215.395
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02517
( 220 ) 2014.08.11.
( 732 ) Szabó József, Siófok (HU)
( 541 ) REX
( 511 ) 45

Állattemetés, állathamvasztás.

( 111 ) 215.396
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02268
( 220 ) 2014.07.16.
( 732 ) APPLETREE Gyermekcentrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)
LITTLE APPLETREE Gyermekcentrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Oktatás; oktatási tárgyú információk; óvodák (nevelés).

( 111 ) 215.397
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 01343
( 220 ) 2014.04.29.
( 732 ) INNOVATIV SPECIAL TRANSPORT Kft., Tényő (HU)
( 740 ) dr. Juránovics Károly, Juránovics Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.398
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02881
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) dr. Csabai Zsolt, Maklár (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Étrendkiegészítő; gyógyhatású készítmény emberek és állatok számára; gyógyszerek humángyógyászati

használatra.
( 111 ) 215.399
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02879
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Hoffer Kálmán Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) FLM
( 511 ) 41

Előadások; zenei produkciók; koncertek; előadóművészi tevékenységek.

( 111 ) 215.400
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02757
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Duna House Holding Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.401
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02444
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Bedő Imre, Pomáz (HU)
( 546 )
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( 511 ) 25
41

Pólók.
On-line és személyes közösségek, kulturális klubok, konferenciák, élő előadások; oktatás, alkotóműhelyek,

bálok, tréning, éjszakai klubok, elektronikus kiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok, élő előadások,
eszmecserék, filmek, fényképészet, fotóriport, gyakorlati képzés, klubszolgáltatás, konferenciák szervezése
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és kulturális klubok.
43

Vendéglátás, éttermek.

( 111 ) 215.402
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02638
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) A-HÍD ÉPÍTŐ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Építési anyagok; építőanyagok nem fémből; építőelemek, beton- és vasbeton elemek,hídgerendák, feszített

kivitelben is.
37

Építkezések és építkezéssel kapcsolatos javítások, valamint építkezések felügyelete, ideértve magasépítési

és mélyépítési létesítmények kivitelezését, így lakó- és ipari épületek, gyárak és gyárépületek, építmények,
tartályalapok, tárolómedencék, irodaházak, bevásárló központok építése, karbantartása és javítása; építési
szerkezetek, acél-, beton-, fa-segédszerkezetek, állványok össze- és szétszerelése, valamint a munkálatok
felügyelete; hídépítési és hídfelújítási munkák, ideértve saruk és dilatációs szerkezetek beépítése és cseréje,
valamint a munkálatok felügyelete; acélszerkezetek, főleg hídépítési-segédszerkezetek, hídtartozékok gyártása,
beépítése, valamint a munkálatok felügyelete; mérnöki szerkezetek építése, valamint a munkálatok felügyelete;
földalatti terek beépítése, így mélygarázsok, aknák létesítése, valamint a munkálatok felügyelete; vízépítési
műtárgyak, vízépítési munkák végzése, így kikötők, gátak, hídpillérek építése vízben, valamint a munkálatok
felügyelete; árvíz tározók létesítése, valamint a munkálatok felügyelete; árvízvédelmi töltések létesítése,
karbantartása, felújítása, valamint a munkálatok felügyelete; árvízvédelmi szerkezetek készítése, telepítése,
karbantartása, valamint a munkálatok felügyelete; kikötők és mólók építése, karbantartása, valamint a munkálatok
felügyelete; közművek (víz, csatorna, gáz) építése; szennyvíztisztító és ivóvíztisztító telepek építése;
környezetvédelmi létesítmények, így hulladéklerakók, veszélyes hulladéktárolók építése; mérnöki szerkezetek
készítése és javítása feszítési technológiával, vagy feszítési-injektálási technológiával; vízszigetelések készítése és
javítása, építési szerkezetek emelése speciális/egyedi körülmények között, vagy különösen nagy tömegű
szerkezetek emelése hídsaru-cseréknél és acélszerkezetek szerelésénél; gépi földmunkák végzése mindenféle
építési feladathoz; fővállalkozói tevékenység építőipari létesítmények kivitelezéséhez; építkezések felügyelete;
építmények lebontása; építőipari gépek és berendezések kölcsönzése.
42

Építészet; építészeti konzultációk; földmérés; geológiai szakvélemények készítése; környezetvédelmi

tanácsadás; műszaki kutatások; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;
szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; várostervezés; magasépítési és mélyépítési
létesítmények tervezése, lakó- és ipari épületek, gyárak és gyárépületek, építmények, tartályalapok,
tárolómedencék, irodaházak, bevásárló központok tervezése; építési szerkezetek, acél-, beton-,
fa-segédszerkezetek, állványok tervezése; organizációk tervezése; acélszerkezetek, főleg
hídépítési-segédszerkezetek, hídtartozékok tervezése; mérnöki szerkezetek tervezése; vízépítési műtárgyak
tervezése; kikötők, gátak, hídpillérek tervezése; árvíz tározók tervezése; árvízvédelmi töltések tervezése;
árvízvédelmi szerkezetek tervezése; kikötők és mólók tervezése; közművek tervezése; szennyvíztisztító és
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ivóvíztisztító telepek tervezése; környezetvédelmi létesítmények, így hulladéklerakók, veszélyeshulladék tárolók

tervezése; mérnöki szerkezetek tervezése; fővállalkozói tevékenység építőipari létesítmények tervezéséhez.
( 111 ) 215.403
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02869
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barna Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építkezés.

( 111 ) 215.404
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02437
( 220 ) 2014.07.30.
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)
( 740 ) Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 215.405
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03000
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) SMILE Showtime Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) SMILE Rock Circus
( 511 ) 9

Hangfelvételhordozók.

38

Elektronikus levelezés, e-mail.

41

Zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; szórakoztatás; show-műsorok; audioberendezések kölcsönzése;

előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok szervezése; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); jegyirodai szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; bálok szervezése; digitális
zeneszolgáltatás az interneten; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve
reklámfilm; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás).
( 111 ) 215.406
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 01988
( 220 ) 2014.06.25.
( 732 ) Joachimné Szilágyi Szidónia Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; online közösségi

hálózatok szolgáltatásai; társas kíséret; társkereső klubok.
( 111 ) 215.407
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 00507
( 220 ) 2014.02.19.
( 732 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MIHÁLYTELEKI
( 511 ) 31

Friss paprika, paprika palánta, paprika vetőmag.

( 111 ) 215.408
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02353
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.409
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02906
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) Gubcsi Lajos Levente, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

Természetes alapanyagú kozmetikai készítmények.
Étrend kiegészítők; étrend kiegészítők kapszulás kiszerelésben; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

kapszulás kiszerelésben; gyógyhatású ételek és italok; gyógyszerek.
29

Lekvárok; szárított gyümölcsök, zöldségek; porított gyümölcsök, zöldségek és ezek keverékei;gyümölcs és

zöldség koncentrátumok; gyümölcs és zöldség pástétomok; hús pástétomok.
( 111 ) 215.410
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 01863
( 220 ) 2014.06.17.
( 732 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 111 ) 215.411
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02350
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények.

( 111 ) 215.412
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02351
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.413
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02352
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )
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Lisztek és más gabonakészítmények.

( 111 ) 215.414
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02667
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) RÓNATABAK Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.415
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02666
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) RÓNATABAK Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Gufo
( 511 ) 11

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

berendezések (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.416
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02545
( 220 ) 2014.08.15.
( 732 ) Go Go hami Kft., Dány (HU)
( 740 ) Schmidt Ildikó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bárszolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

( 111 ) 215.417
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 01746
( 220 ) 2014.06.03.
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( 732 ) NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) webjogsi
( 511 ) 9

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 215.418
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02213
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
( 541 ) Fitt ital
( 511 ) 29

Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet

tartalmazó; tejtermékek; tejszín (tejtermék).
( 111 ) 215.419
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02905
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) Nutritive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 113 darab közlést tartalmaz.

M695

