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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.921
( 151 ) 2015.02.02.
( 210 ) M 13 01458
( 220 ) 2013.05.28.
( 732 ) Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 215.102
( 151 ) 2015.02.23.
( 210 ) M 13 03818
( 220 ) 2013.12.19.
( 732 ) HEMORAT SOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TESORO
( 511 ) 29

Ajvár [tartósított paprika] alkoholban; tartósított gyümölcsök amerikai mogyoróvaj; áloé vera emberi

fogyasztásra elkészítve; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; erjesztett
tejes italok étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott
halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé;
gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek;
halfilé; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; heringek; kagylók, (ehető -), nem élő; kagylók, nem élő;
kakaóvaj; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kaviár; kimchi [erjesztett zöldségételek); kókuszolaj; kókuszvaj;
kókuszzsír; kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár lencse, tartósított; lenmagolaj
kulináris célokra; leves készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola;
májpástétom; milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési;
olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; paradicsomlé főzéshez;
paradicsompüré; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított;
szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tej; tejes italok,
főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék]; tejszínhab; tejtermékek; tengeri rákok, apró, nem élő; tofu; tojáslikőr
(alkoholmentes-); tonhal; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;
zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;
zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
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).
33

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

áru).
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( 111 ) 215.190
( 151 ) 2015.03.02.
( 210 ) M 14 01046
( 220 ) 2014.04.03.
( 732 ) Pacsek János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.203
( 151 ) 2015.03.06.
( 210 ) M 14 00958
( 220 ) 2014.03.28.
( 732 ) Németh Brigitta, Tabdi (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) POP!
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; eszenciák italok előállításához; gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok;
készítmények italokhoz; készítmények italok előállításához; limonádék; nem állati eredetű tejek; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas üdítőitalok; szénsavmentes üdítőitalok; vizek.
( 111 ) 215.206
( 151 ) 2015.03.06.
( 210 ) M 14 00616
( 220 ) 2014.02.27.
( 732 ) TTG Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 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 ) 215.207
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 14 01334
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( 220 ) 2014.04.29.
( 732 ) Fatom Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 541 ) VITAMO
( 511 ) 5

Vitamin-, ásványi anyag- (makroelem, mikroelem, nyomelem), enzim és zsírsavkészítmények, kivéve

speciális humán gyógyászati célú készítmények; állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok
számára.
29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej

és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Teák és herbateák, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; méz, élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
( 111 ) 215.235
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 00674
( 220 ) 2014.03.06.
( 732 ) Power Contact Hungary GYártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) Multi contact
( 511 ) 42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutatói tevékenységek;

szoftvertervezések és -fejlesztés.
( 111 ) 215.236
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 00122
( 220 ) 2014.01.15.
( 732 ) Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; díszek [ékszerek];

dísztűk; ékszerek; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők
[ékszerek]; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok
[ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok
[ékszerek]; órák; tűk [ékszerek].
18

Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőrtakarók [szőrmék];

dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkánfíberből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok;
irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kerekekkel
ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;
moleszkin [bőrutánzat]; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák
utazáshoz; sporttáskák*; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok csomagolásra, bőrből]; utazókészletek [bőráruk];
utazóládák; útitáskák.
25

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

( 111 ) 215.237
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 13 01822
( 220 ) 2013.06.25.
( 732 ) VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 4
9

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; villamosenergia; földgáz; biomassza.
Tudományos célra szolgáló, földmérő, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti)

berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; áram-egyenirányítók, árammegszakítók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos
csatlakozások; csatlakozások, kábelsaruk; elektromos csatlakozó dobozok; csatlakozók, konnektorok; elektromos
csatolások, kötések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromos elemek; elektromos ellenállások;
elektromos ellenőrzőberendezések; elektromos elosztódobozok; elektromos elosztópultok; elektromos
elosztótáblák; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; integrált áramkörök; inverterek, áramirányítók;
elektromos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; kapcsolótáblák; elektromos kábelek; elektromos
kollektorok; elektromos kondenzátorok; elektromos konverterek; lemezek elektromos akkumulátorokhoz;
elektromos mérőkészülékek; nyomtatott áramkörök; szünetmentes áramforrások; tartók elektromos tekercsekhez;
elektromostekercsek; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; triódák;
elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek; elektromos vezetők;
vezérlőpult; elektromos zárak; földgáz energia vezetésére, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására, tárolására, szabályozására
vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, villamos energia kereskedelem, földgázkereskedelem, üvegházhatású

gázok kibocsátási egységének kereskedelme, hőenergia kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; általános vállalati kommunikáció, szponzoráció, támogatások és stratégiai együttműködések
kommunikációs, értékesítési vagy társadalmi felelősségvállalási céllal; áruk és szolgáltatások bemutatása
kommunikációs médiában; eladásösztönzés; direkt marketing, online marketing, telemarketing; promóció
kereskedelmi célból, beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propagandamások számára; gazdasági
előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; adatbázis menedzsment; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények
szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések
ügyintézése; elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat; ügyfélkapcsolati rendszerszolgáltatás; ügyfélkapcsolati
rendszerhez biztosított adatfeldolgozás .
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; közlések üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;
műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;
tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu
szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.
39

Energiaelosztás; energia tárolás; villamos energia átalakítása; villamos energiaelosztás; villamos energia

tárolás; hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás; elektronikus úton
rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás
tárolással kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; szállítás csővezetéken.
40

Energiatermelés; generátorok kölcsönzése; erőművek üzemeltetése; villamosenergia szabályozása.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatóitevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; kutatás és fejlesztés mások részére;
mechanikai kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;
szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete; számítógépes rendszerek
tervezése; gázmotoros kiserőművek termelés irányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés;
ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés.
( 111 ) 215.239
( 151 ) 2015.03.10.
( 210 ) M 14 01157
( 220 ) 2014.04.10.
( 732 ) Enterprise Communications Magyarország Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EMMA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.505
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 03291
( 220 ) 2014.10.30.
( 732 ) Soós Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszelet, burgonyaszirom, sültburgonya, chips, levesek, húslevesek, erőlevesek, húsleves

koncentrátumok, zöldségleves készítmények, leves készítmények, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, főtt
zöldségek, dzsemek, lekvárok, gyümölcskocsonya, tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, kandírozott
gyümölcsök, tej, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tejtermékek, vaj, vajkrémek, tojásfehérje, tojássárgája, tojások,
tojásporok, savanyú káposzta, savanyúságok.
30

Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt,

kukoricapehely, rozsliszt, rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezési használatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítőtartalmú termékek étkezéshez,
tésztafélék, száraztészták, tojás tartalmú tésztaféleségek, glutén mentes tésztaféleségek, friss tésztaféleségek,
előfőzött tésztaféleségek,töltött tésztaféleségek, ravioli, tortelini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti,
makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sós kekszek,
kétszersültek, kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítőszerek, fűszerek, ízesítők,
fűszerkeverékek, ételízesítők, tortilla.
31

Árpa, búza, rozs, zab, kukorica, gabona magvak, feldolgozatlan rizs, korpa.
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( 111 ) 215.506
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 03169
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Ceglédbercel Község Önkormányzata, Ceglédbercel (HU)
( 740 ) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György 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 (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.507
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02813
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.508
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02811
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.509
( 151 ) 2015.04.21.
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( 210 ) M 14 02810
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Lukoil Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 215.510
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02809
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.511
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02748
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) SSANGYONG MOTOR COMPANY, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Szárazföldi járművek; sportos városi és közúti gépkocsik {sportfelhasználású járművek, SUV-ok);

személygépkocsik; tehergépjárművek; kisteherautók, pick-upok; többcélú szárazföldi járművek; autóbuszok;
utánfutók, trélerek; traktorok; kamionok; versenyautók; járműkerekek; motorkerékpárok; kerékpárok; mindezek
szerkezeti alkatrészei és tartozékai.
( 111 ) 215.512
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02746
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Manelli Édesség Nagykereskedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) Freccori
( 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).
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( 111 ) 215.513
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02626
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) KREML Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hallo Bar
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, éjszakai klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása, fogadások tervezése (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai).
43

Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, rendezvényhez termek

kölcsönzése, vendéglátóipar.
( 111 ) 215.514
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02504
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) 1Csepp Pálinka Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Karsay Zsófia, Győr
( 541 ) 1CSEPPPÁLINKA
( 511 ) 33

Pálinkák.

( 111 ) 215.515
( 151 ) 2015.04.20.
( 210 ) M 14 02505
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) 1Csepp Pálinka Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Karsay Zsófia, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinkák.

( 111 ) 215.516
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03175
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

( 111 ) 215.517
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 01526
( 220 ) 2014.05.14.
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák; növényi növekedésszabályzó készítmények; növényi

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

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység - trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák;

növényi növekedés szabályzó készítmények; növényi növekedés szabályzó készítmények stimulálására és
anti-stressz hatására szolgáló segédanyag készítmények, talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés
szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai segédanyag készítmények - termékekre vonatkozóan.
42

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

tevékenység; biológiai kutatás; ügyfelek részére végzett mezőgazdasági kutatási és fejlesztési tevékenység új
termékek kidolgozására.
( 111 ) 215.519
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03177
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

( 111 ) 215.520
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03178
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)
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( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

( 546 )
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

( 111 ) 215.521
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03297
( 220 ) 2014.10.31.
( 732 ) BLK DNM Group, LLC, New York, (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőköpenyek; övek; kezeslábas overallok; magas szárú lábbelik; alsók;

melltartók; hosszúnadrágok; sapkák; köpeny; halásznadrág; kardigánok; kabátok; farmerruházat; női ruhák;
lábbelik; kesztyűk; kalapok; fejfedők; dzsekik; farmernadrágok; jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely
részben farmernadrág, részben leggings; kötött ingek; leggings; női alsóruházat; szabadidőruha; kétujjas
kesztyűk; bugyik; hosszúnadrágok; szandálok; sálak; ingek; cipők; rövidnadrágok; szoknyák; pantalló; hálóruha;
papucsok; zoknik és harisnyák; pulóverek; melegítő alsók; melegítő felsők; fürdőruhák, úszódresszek; pólók;
kötött mellények; nyakkendők; harisnyanadrágok; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; alsóruházat; mellények.
35

Szappanok, illatszer készítmények, illóolajak, kozmetikumok, hajápoló folyadékok, fogkrémek,

fürdőgolyócskák, tusfürdők, fürdőkristályok, fürdőgolyók, fürdőpelyhek, habfürdők, fürdőzselék, fürdőkrémek,
fürdőtejek, fürdőolajok, fürdőgyöngyök, fürdőporok, fürdősók, fürdőszappanok, testkrém, testápoló, testolajok,
testradírok, testpermetek, pipereszappanok, fürdőhab, kézmosó szappanok, kölni, illatszerkészítmények,
parfümök, illatosított vizek és kölnivizek, illatanyagok, hajápoló készítmények, hajkondicionálók, pomádé
hajkrém férfiaknak, pomádé hajkrém nőknek, hajfestékek, hajszínezők, hajzselé és hajhab, hajápoló folyadékok,
hajolajok, hajsampon, hajspray, hajformázó zselék, arc- és testápoló folyadékok, sminkeltávolító készítmények,
smink, sminklemosó, korrektorok, ajakfény és balzsam, rúzs, körömápoló termékek, nevezetesen körömcsúcs
tipek, ragasztó, lakk és csillám, körömfényesítő, illatszerek, bőrkrém, látszerek, szemüveglencsék, napszemüveg,
szemüvegek, keret nélküli szemüvegek, munkaszemüvegek, védőszemüvegek, munkaszemüvegek- és maszkok,
csíptetők, tartók, keretek, láncok, szemüveg-zsinórok és tokok az előbb említett áruk részére, látásjavító és
kontaktlencsék, tárolók látásjavító és kontaktlencsékhez, lencsék napszemüvegekhez, nagyítók, lupék, látcsövek,
optikai készülékek és eszközök, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, táskák hordozható elektronikus
eszközökhöz, laptopokhoz és táblagépekhez, e-olvasók, rádiós személyhívók,elektronikus berendezések,
rádiótelefonok, mobiltelefonok, MP3 lejátszók, kamerák, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, nemesfémek
és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, ékszer, drágakövek, órák és más időmérő eszközök, karperecek, karkötők, brossok, amulettek,
fülbevalók, ékszerek, ékszerdobozok, láncok [ékszerek], nyakláncok, dísztűk, gyűrűk, óraszíjak, óraláncok,
karórák, alkatrészek és szerelvények az előbbiekben említett árukhoz, papír, karton és az előbbiekből készült
áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festőecsetek, írógépek
és irodai kellékek (kivéve bútorok), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), műanyagok
csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, klisék, nyomtatott kiadványok,
könyvek, újságok, magazinok, hírlapok, poszterek, naptárak, levelezőlapok, bőr és bőrutánzatok, valamint az
ilyen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, táskák, hátitáskák, hátizsákok,
oldaltáskák könyveknek, sporttáskák, övtáskák, kézitáskák, utazózsákok, oldaltáskák,málhazsákok, ruhák
szállítására alkalmas utazótáskák, levéltárcák, pénztárcák, útitáskák, utazóládák és utazótáskák, alkalmi táskák,
aprópénztartó erszények, üresen értékesített kozmetikai táskák, Hobo táskák, kulcstartók, bőr és bőrutánzatú
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táskák, bőr kulcstartók, bukszák, válltáskák, bevásárló táskák, utazóbőröndök, pénztárcák, esernyők, napernyők,

sétapálcák, botok, állatbőrök, irhák, korbácsok, ostorok, lószerszám és nyereg, ruházat, lábbeli, kalapáruk,
fürdőköpenyek, övek, kezeslábas overallok, magas szárú lábbelik, alsók, melltartók, hosszúnadrágok, sapkák,
halásznadrág, kardigánok, kabátok, farmerruházat, női ruhák, lábbelik, kesztyűk, kalapok, fejfedők, dzsekik,
farmernadrágok, jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely részben farmernadrág, részben leggings, kötött
ingek, leggings, női alsóruházat, szabadidőruha, kétujjas kesztyűk, bugyik, hosszúnadrágok, szandálok, ingek,
cipők, rövidnadrágok, szoknyák, pantallók, hálóruha, papucsok, zoknik és harisnyák, pulóverek, melegítő alsók,
melegítő felsők, fürdőruhák, úszódresszek, pólók, kötött mellények, harisnyanadrágok, topok [ruházaticikkek],
nadrágok, alsóruházat, mellények kiskereskedelmével, online kiskereskedelmével és nagykereskedelmével,
továbbá forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 215.522
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03298
( 220 ) 2014.10.31.
( 732 ) BLK DNM Group, LLC, New York, (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BLK DNM
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőköpenyek; övek; kezeslábas overallok; magas szárú lábbelik; alsók;

melltartók; hosszúnadrágok; sapkák; köpeny; halásznadrág; kardigánok; kabátok; farmerruházat; női ruhák;
lábbelik; kesztyűk; kalapok; fejfedők; dzsekik; farmernadrágok; jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely
részben farmernadrág, részben leggings; kötött ingek; leggings; női alsóruházat; szabadidőruha; kétujjas
kesztyűk; bugyik; hosszúnadrágok; szandálok; sálak; ingek; cipők; rövidnadrágok; szoknyák; pantalló; hálóruha;
papucsok; zoknik és harisnyák; pulóverek; melegítő alsók; melegítő felsők; fürdőruhák, úszódresszek; pólók;
kötött mellények; nyakkendők; harisnyanadrágok; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; alsóruházat; mellények.
35

Szappanok, illatszer készítmények, illóolajak, kozmetikumok, hajápoló folyadékok, fogkrémek,

fürdőgolyócskák, tusfürdők, fürdőkristályok, fürdőgolyók, fürdőpelyhek, habfürdők, fürdőzselék, fürdőkrémek,
fürdőtejek, fürdőolajok, fürdőgyöngyök, fürdőporok, fürdősók, fürdőszappanok, testkrém, testápoló, testolajok,
testradírok, testpermetek, pipereszappanok, fürdőhab, kézmosó szappanok, kölni, illatszerkészítmények,
parfümök, illatosított vizek és kölnivizek, illatanyagok, hajápoló készítmények, hajkondicionálók, pomádé
hajkrém férfiaknak, pomádé hajkrém nőknek, hajfestékek, hajszínezők, hajzselé és hajhab, hajápoló folyadékok,
hajolajok, hajsampon, hajspray, hajformázó zselék, arc- és testápoló folyadékok, sminkeltávolító készítmények,
smink, sminklemosó, korrektorok, ajakfény és balzsam, rúzs, körömápoló termékek, nevezetesen körömcsúcs
tipek, ragasztó, lakk és csillám, körömfényesítő, illatszerek, bőrkrém, látszerek, szemüveglencsék, napszemüveg,
szemüvegek, keret nélküli szemüvegek, munkaszemüvegek, védőszemüvegek, munkaszemüvegek- és maszkok,
csíptetők, tartók, keretek, láncok, szemüveg-zsinórok és tokok az előbb említett áruk részére, látásjavító és
kontaktlencsék, tárolók látásjavító és kontaktlencsékhez, lencsék napszemüvegekhez, nagyítók, lupék, látcsövek,
optikai készülékek és eszközök, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, táskák hordozható elektronikus
eszközökhöz, laptopokhoz és táblagépekhez, e-olvasók, rádiós személyhívók,elektronikus berendezések,
rádiótelefonok, mobiltelefonok, MP3 lejátszók, kamerák, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, nemesfémek
és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, ékszer, drágakövek, órák és más időmérő eszközök, karperecek, karkötők, brossok, amulettek,
fülbevalók, ékszerek, ékszerdobozok, láncok [ékszerek], nyakláncok, dísztűk, gyűrűk, óraszíjak, óraláncok,
karórák, alkatrészek és szerelvények az előbbiekben említett árukhoz, papír, karton és az előbbiekből készült
áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek,
papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festőecsetek, írógépek
és irodai kellékek (kivéve bútorok), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), műanyagok
csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, klisék, nyomtatott kiadványok,
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könyvek, újságok, magazinok, hírlapok, poszterek, naptárak, levelezőlapok, bőr és bőrutánzatok, valamint az

ilyen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, táskák, hátitáskák, hátizsákok,
oldaltáskák könyveknek, sporttáskák, övtáskák, kézitáskák, utazózsákok, oldaltáskák,málhazsákok, ruhák
szállítására alkalmas utazótáskák, levéltárcák, pénztárcák, útitáskák, utazóládák és utazótáskák, alkalmi táskák,
aprópénztartó erszények, üresen értékesített kozmetikai táskák, Hobo táskák, kulcstartók, bőr és bőrutánzatú
táskák, bőr kulcstartók, bukszák, válltáskák, bevásárló táskák, utazóbőröndök, pénztárcák, esernyők, napernyők,
sétapálcák, botok, állatbőrök, irhák, korbácsok, ostorok, lószerszám és nyereg, ruházat, lábbeli, kalapáruk,
fürdőköpenyek, övek, kezeslábas overallok, magas szárú lábbelik, alsók, melltartók, hosszúnadrágok, sapkák,
halásznadrág, kardigánok, kabátok, farmerruházat, női ruhák, lábbelik, kesztyűk, kalapok, fejfedők, dzsekik,
farmernadrágok, jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely részben farmernadrág, részben leggings, kötött
ingek, leggings, női alsóruházat, szabadidőruha, kétujjas kesztyűk, bugyik, hosszúnadrágok, szandálok, ingek,
cipők, rövidnadrágok, szoknyák, pantallók, hálóruha, papucsok, zoknik és harisnyák, pulóverek, melegítő alsók,
melegítő felsők, fürdőruhák, úszódresszek, pólók, kötött mellények, harisnyanadrágok, topok [ruházaticikkek],
nadrágok, alsóruházat, mellények kiskereskedelmével, online kiskereskedelmével és nagykereskedelmével,
továbbá forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 215.523
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03174
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Agrosol 2000 Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

( 111 ) 215.524
( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 02575
( 220 ) 2014.08.22.
( 732 ) Forint-Soft Kft., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 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 ) 215.525
M859

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.04.22.
( 210 ) M 14 03296
( 220 ) 2014.10.31.
( 732 ) Ugly, Inc., Cornwall (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COYOTE UGLY
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.528
( 151 ) 2015.04.23.
( 210 ) M 14 02863
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Mészáros Anikó, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.529
( 151 ) 2015.04.23.
( 210 ) M 14 02321
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Campona Italgyártó és forgalmazó Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Szabó Réka, Budakeszi
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó likőrök.

( 111 ) 215.530
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02631
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOKAJI-ASZUDERM
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Tokaji aszú kivonatából készített kozmetikai termékek.

( 111 ) 215.531
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02630
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELIA-D
( 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).
( 111 ) 215.532
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02450
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Németh Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; tűzvédelmet érintő építkezés, javítás, (karbantartás tűzvédelmi rendszerek, eszközök,

berendezések, szerkezetek); szerelési szolgáltatások, (tűzvédelmet érintő építészeti, gépész, villamos,
biztonságtechnikai és tűzvédelmi szerelések); tűzvédelmi karbantartások, építéstárgyú információk, építkezés
felügyelete, villamos berendezés és vezetékszerelés, villamos berendezés és vezeték karbantartása
felülvizsgálatai, tűzvédelmi javítás, (tűzvédelmi) tűzriasztó jelző, (tervezés, kivitelezés, karbantartás,
üzemeltetés); tűzoltó berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); tűzoltó technikai termék,
(tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); beépített tűzjelző berendezés, (tervezés, kivitelezés,
karbantartás, üzemeltetés); beépített tűzvédelmi berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés);
beépített tűzoltó berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); tűzvédelmi célú építőipari
termékek tűzvédelmi beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; menekülési jelek
tűzvédelmi beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; tűzvédelmi jelek tűzvédelmi
beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; világító jelek tűzvédelmi beszerelése,
beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; tűzoltósági kulcsszéfek tűzvédelmi beszerelése, beépítése,
javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása.
41

Akadémiák, (oktatás), élő előadások bemutatása, iskolai szolgáltatások képzés, konferenciák tervezése

lebonyolítása, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás tárgyú információk, oktatás és vizsgáztatás,
felnőttképzés tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga szervezés-képzés, illetve oktatás és vizsgáztatás
teljeskörűen, on-line elektronikus publikációk (nem letölthetőek).
42

Építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció, műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása

mérnöki munkákkal kapcsolatban, tűzvédelmi használati dokumentumok készítése, tűzvédelmi tervezés,
tűzvédelmi szakértői tevékenység, számítógépes tűzvédelmi szimulációk, tűzvédelmi tervezői, szakértői
programok, szoftverek.
( 111 ) 215.533
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02438
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) Korenné Vass Enikő Sarolta, Budapest (HU)
Koren Péter, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 16

Irattartók (papíráruk); írókészletek (papíráruk); iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk); öntapadó címkék

(papíráruk); papíripari cikkek; írószerek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti cikkek; irodai eszközök (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; marketing; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, szerkesztése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, nagy- és kiskereskedelmi célokból.
38

Áruszállítás; áruk csomagolása és raktározása; futárszolgálat (üzenetek vagy áruk továbbítására);

küldemények elosztása, házhozszállítása; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási ügynökség,
szállítmányozás.
( 111 ) 215.534
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02329
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) ÁLLAT ABC
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
( 111 ) 215.535
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02187
( 220 ) 2014.07.08.
( 732 ) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)
( 740 ) László Jenő Csaba, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szánt műanyagok.
"CSABAI" földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő húsipari termékek (különösen szárazáruk,

kolbászfélék).
( 111 ) 215.536
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02871
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Futóverseny rendezése.

( 111 ) 215.537
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02873
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) PRODIGIUM-STAR Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.538
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02874
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) PRODIGIUM-STAR Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.539
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02870
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Felsőruházat, kerékpáros öltözetek, nadrágok, pólók.

35

Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.
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( 111 ) 215.540
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02768
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bots Dénes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti gépjármű-közlekedéssel összefüggő hatósági feladatok.

( 111 ) 215.541
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02767
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bots Dénes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Engedélyező hatósági szolgáltatások - közlekedési hatósági, légiközlekedési hatósági, állami légügyi

hatósági, vasúti közlekedési hatósági, víziközlekedési hatósági és vasúti igazgatási szervi feladatok.
( 111 ) 215.542
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02765
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Borbás Gábor, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

35

Marketing.

41

Zene összeállítása.

( 111 ) 215.543
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02758
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Persecutor Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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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 ) 215.544
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02752
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
28

Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.
Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.
41

Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

( 111 ) 215.545
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02751
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) ONYX CASINO
( 511 ) 25
28

Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.
Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.
41

Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

( 111 ) 215.546
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02750
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
28

Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.
Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.
41

Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

( 111 ) 215.548
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( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02636
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) Ólomkatona Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

33

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

áru).
( 111 ) 215.549
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02634
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) Maly Róbert, Budapest (HU)
Malyné Bittner Márta, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen nyomdai anyagokból készült termékek: nyomdaipari termékek, albumok,

csomagolópapírok, daloskönyvek, építészeti makettek, fényképek, földrajzi térképek, folyóiratok, hírlevelek,
katalógusok, képek, kézikönyvek, levelezőlapok, metszetek, naptárak, oktatási eszközök, plakátok, portrék,
arcképek, tervrajzok.
35

Művészeti, tudományos és ismeretterjesztő albumok és elektronikus könyvek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása, és ezek reklámozása és marketingtevékenység.
41

Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.

( 111 ) 215.550
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03126
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) MICROMEAT Élelmiszeripari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Nyvelt Györgyi, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús, gyorsfagyasztott bélszinroló; gyorsfagyasztott májgaluska levesbetét;

gyorsfagyasztott húsgombóc levesbetét; hamburger húspogácsa.
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Élelmiszerek fagyasztása.

( 111 ) 215.551
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03119
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JÓFOGÁS Találkozási Pont
( 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).

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.552
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02998
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) "LIGA TV" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél 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 ) 215.553
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02885
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 215.554
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02880
M867

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Blazsej Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Viktor Géza, Szűcs és Társai 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.555
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02878
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) ELYF 95 Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Fehér Dániel Árpád, Fehér D. A. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 40

Fogtechnikusi szolgáltatás.

41

Fogászati egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi- és fitnessz tréning).

44

Fogászati klinikák; fogászati kórházi szolgáltatások; fogorvosi klinikák szolgáltatásai; fogorvosi rendelők;

fogorvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók fogászati utókezelésére; fogászati egészségügyi szolgáltatások;
fogászati egészségügyi tanácsadás; fogászati betegápolási szolgáltatások.
( 111 ) 215.556
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02876
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Alma csoport
( 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 ) 215.557
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02875
( 220 ) 2014.09.17.
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( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 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 ) 215.558
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03361
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Jeges teák.
Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz;

ásványvizek, energiaitalok; sportitalok, ízesített vizek.
35

Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 215.559
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03128
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.560
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03122
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Százhalombatta Város Önkormányzata, Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Berczi Norbert, Berczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyar Halhatatlan Úszók Csarnoka
( 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 ) 215.561
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03113
( 220 ) 2014.10.13.
( 732 ) CORPUS FITNESS STUDIO Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek; sport és fitnesz; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok

szolgáltatásai; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz klub szolgáltatások.
( 111 ) 215.562
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02884
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Krémkaland
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 215.563
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03010
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) HARTMANN-RICO Hungária Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KITÁR
( 511 ) 44

Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai;

gyógyszerészek szolgáltatásai; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák
szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;
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pszichológusok szolgáltatásai; szanatóriumok; szülésznők szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; vérbanki

szolgáltatások.
( 111 ) 215.564
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02339
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Donna Pasta
( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.565
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02337
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Vita Pasta
( 511 ) 30

Tésztafélék.

( 111 ) 215.566
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02281
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Huszár Imre Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AUTOPONT
( 511 ) 30
37

Kávé, tea, kakaó, lisztek, gabonakészítmény, péksütemény, cukrászsütemény.
Autómosás, gépkocsik karbantartása és javítása, járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és

karbantartás), járműmosás.
43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

( 111 ) 215.567
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02454
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)
( 541 ) OXXOVAR
( 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).
( 111 ) 215.568
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02530
( 220 ) 2014.08.13.
( 732 ) Szőke Gáborné, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Z. Tóth Katalin, Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc
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( 546 )

( 511 ) 41

Óvodák (nevelés).

( 111 ) 215.569
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02659
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) Bock Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Villány (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOCK&ROLL
( 511 ) 32
33

Mustok, szőlőmust.
Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek;

borok; égetett szeszes italok; előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok
és likőrök]; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok;
likőrök; pálinkák, brandyk; szeszes italok.
43

Bár szolgáltatások; éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

( 111 ) 215.570
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02901
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) General Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BUGLES
( 511 ) 30

Gabona alapú, vagy gabonából előállított azonnal fogyasztható snackek.

( 111 ) 215.571
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02899
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) Gallina Ági Írisz, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Leé Tamás, Leé Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lazula Manó
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.572
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03011
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( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) SILK-LASER Esztétikai és Közérzetjavító Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások, lézeres szőrtelenítés.

( 111 ) 215.573
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02771
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Kollmann Áron, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18
25

Kézitáskák; pénztárcák.
Cipők.

( 111 ) 215.574
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02661
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) Premiéltár Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Habó Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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 ) 215.575
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02657
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) MAJOR-DENTAL Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tarján (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M873

( 511 ) 1

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

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

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

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 215.576
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02783
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 ) 215.577
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02455
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)
( 541 ) FORMIVAR
( 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).
( 111 ) 215.578
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 01727
( 220 ) 2014.06.02.
( 732 ) Zhong Zhengfei, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varga Marietta, Budapest
( 541 ) COTTON FAMILY
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Ruházati cikkek, kalapáruk.

( 111 ) 215.579
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03019
( 220 ) 2014.10.02.
( 732 ) dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; mosolytervezés; fogpótlások;
pácienskövetés; szájsebészet; fogesztétika; mosolyesztétika; arckarakter elemzés; fogászati rehabilitáció;
fogbeültetés; implantáció.
( 111 ) 215.580
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02652
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) Magyar Szilárd, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) WESTY
( 511 ) 31

Friss gyümölcsök és zöldségek.

35

Zöldség-, gyümölcs forgalmazás, szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

43

Hideg- és melegkonyhás vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, étkeztetés.

( 111 ) 215.581
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02654
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SolverGroup
( 511 ) 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 ) 215.582
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 01250
( 220 ) 2014.04.23.
( 732 ) SILVER KIADÓ Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pál Tibor,Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 50 tehetséges magyar fiatal
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) magazinok, folyóiratok illetve egyéb nyomdatermékek kiadása,
on-line tartalomszolgáltatás, televíziós és rádiós tartalomszolgáltatás, rendezvények, előadások szervezése,
bonyolítása.
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( 111 ) 215.583
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 01996
( 220 ) 2014.06.24.
( 732 ) Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Közhasznú Alapítvány, Debrecen, Erdőspuszta (HU)
( 541 ) Kék Vödör
( 511 ) 36

Gyűjtések szervezése, jótékonysági akciók szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

39

Élelmiszerek gyűjtése segélyezés céljából, élelmiszerek szállítása segélyezettekhez.

41

Jótékonysági rendezvények és ezek szervezése, gyűjtési akciók szervezése, gyűjtési akciók szervezése

egyházaknál és bevásáróhelyeken.
( 111 ) 215.584
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02457
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)
( 541 ) DESTRUKTOR
( 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).
( 111 ) 215.585
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02897
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) COMBIT Számítástechnikai Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) i-LAKÁS
( 511 ) 9

Szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére

szolgáló készülékek.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.586
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02129
( 220 ) 2014.07.03.
( 732 ) Netadex Zrt., Diósd (HU)
( 546 )
( 511 ) 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).
45

Hirdetni vágyók és hirdetéseket keresők és fogadni vágyók közötti közvetítői tevékenység.
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( 111 ) 215.587
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02126
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) LL Investment Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,
üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 215.588
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02770
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bots Dénes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti, vasúti és hajózási hatósági feladatok.

( 111 ) 215.589
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03129
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai 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 (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.590
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03018
( 220 ) 2014.10.02.
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( 732 ) dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; gyermekfogászati prevenció,
ismeretterjesztés, egészségügyi oktatás, fogászati megelőzés.
( 111 ) 215.591
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03023
( 220 ) 2014.10.02.
( 732 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.592
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02456
( 220 ) 2014.07.31.
( 732 ) FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)
( 541 ) ECOVAR
( 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).
( 111 ) 215.593
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02769
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bots Dénes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Engedélyező hatósági szolgáltatások - légiközlekedési és állami légügyi hatósági feladatok.

( 111 ) 215.594
( 151 ) 2015.04.27.
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( 210 ) M 14 00642
( 220 ) 2014.03.04.
( 732 ) Észak-Projekt Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült ajakfények; ajakrúzsok; áloé

vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; aromák (eszenciaolajok); bergamottolaj;
borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek;
cédrusolaj; csillagánizs eszencia; dezodoráló szappanok; dezodorok (személyes használatra vagy állatoknak);
esszenciális citromolaj; esszenciaolajok; fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai használatra; fogfehérítő gélek;
fogkrémek; fertőtlenítő szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra; gélek (fogfehérítő-); gerániumolaj;
gyógyszappanok; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek; hüvelyöblítő készítmények
személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények; italaromák (eszenciaolajok);
izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai
használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek;
kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;
kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; körömápolási cikkek; körömlakkok;
krémek bőrökhöz; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra;
levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej
kozmetikai használatra; masszázs gélek gyógyászati célokra; menta illatszerek; mentaolaj; mosdószappanok;
napbarnító készítmények; napvédő készítmények (kozmetikumok); nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok
egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; sminkek,
arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szappanok;
szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szőrtelenítő szerek;
szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra; tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó (teacsarab) olaj;
terpének (eszenciaolajok); vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák (piperecikkek); virágkivonatok
(illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai
használatra.
5

Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült állatgyógyászati készítmények;

aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák;
aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra;
ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati
használatra; barnító pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bőrkeményedés
elleni készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítmények; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; egészségügyi kendők; egészségügyi
nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő
tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő
pirulák; fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő
(csíraölő) szerek; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák;
fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gombaölő szerek,
fungicidek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyteák; hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; hashajtók; herbateák gyógyászati használatra;
hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hüvelyöblítő készítmények; idegerőítő
szerek; iszap fürdőkhöz; izzadás elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő terápiához; kutya lemosószerek
(öblítő); kutya mosdatószerek; lázcsillapító szerek; légtisztító készítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; mentol;
napfény okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; orvosi
alkohol; parazitaölő készítmények; pelenkák (bébiknek); pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
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protein étrend-kiegészítők; protein táplálék-kiegészítők állatoknak; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs

elleni ceruzák; szemvizek; termálvizek; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vietnami
balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin.
30

Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült algák (fűszer); ánizsmag; árpa,

hántolt; árpaliszt; bors; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chow-chow (ízesítőszer); chutney
(fűszeres ízesítő); cukor; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; dara emberi táplálkozásra;
ecet; édesítőszerek (természetes); fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;
gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); jeges tea; kakaó
alapú italok; kávé; kávé alapú italok; keksz; kekszek; kenyér; konyhasó; kukoricapehely; kukoricaliszt; kurkuma;
lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; malomipari
termékek; méhpempő; méz; mézeskalács; mustár; müzli; müzliszeletek; propolisz; pudingok; rágógumi; séfrány
(ételízesítő); sós kekszek; spagetti; sütemények; szegfűszeg (fűszer); szerecsendió; tea alapú italok;
teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tésztafélék; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított;
zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.
32

Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; áloé vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek
(italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;
limonádék; paradicsomlevek (italok); sörök; söralapú koktélok; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök
italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas
vizek előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
( 111 ) 215.595
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 01856
( 220 ) 2014.06.17.
( 732 ) Király Zsolt, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) LPG doktor
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás); CNG, LPG üzemű/gázüzemű járművek javítása, karbantartása, (be)szerelése.
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 ) 215.596
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02780
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) MESE Non-Profit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés.

( 111 ) 215.597
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 12 00323
( 220 ) 2012.02.01.
( 732 ) Ranyák György, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

( 541 ) ORRSZI PORSZI
( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.
( 111 ) 215.598
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 13 02345
( 220 ) 2013.08.15.
( 732 ) Under Club Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Váczi Ferenc, Budapest
( 541 ) Jazzy Pub
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 215.599
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03042
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) ZAZO Innovációs Holding Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) KORALL
( 511 ) 3

Háztartási vegyi áruk, mosószerek.

( 111 ) 215.600
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02917
( 220 ) 2014.09.24.
( 732 ) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 215.601
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02911
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Celeb vagyok, beszéljük meg!
( 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 ) 215.602
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02923
M881

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2014.09.25.
( 732 ) EURODRINKS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) SALLY'S
( 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 ) 215.603
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02918
( 220 ) 2014.09.24.
( 732 ) GENZYME CORPORATION, Cambridge, Massachusetts (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Szklerózis multiplexes betegek érdekképviselete kereskedelmi célból reklámokkal támogatva.
A szklerózis multiplex egészségügyi ellátásáról, gyógyszereiről és orvostudományi fejleményeiről

tájékoztató online "chat room"-ok és fórumok biztosítása.
44

Orvosi tájékoztatás biztosítása a szeklerózis multiplex egészségügyi ellátásáról, gyógyszereiről és

orvostudományi fejleményeiről weboldalon és call centeren.
( 111 ) 215.604
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02563
( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., Dunaújváros (HU)
( 740 ) Mádai Balázs, Dunaújváros
( 541 ) www.dumaujvaros.hu
( 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).
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 ) 215.605
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02909
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) Kálmán László, Barcs (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) AKTIKÁL
( 511 ) 5

Gyógynövényt vagy gyógynövény kivonatot tartalmazó gyógyászati készítmények.

( 111 ) 215.606
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( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02789
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) MOPED'91 Kereskedelmi Kft., Csengőd (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 215.607
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02792
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.608
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02807
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Lukoil Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 215.609
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02015
( 220 ) 2014.06.26.
( 732 ) Jiang Minying, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOONBASANAILS
( 511 ) 3

Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; aromák [eszenciaolajok]; csiszoló termékek; dezodoráló

szappanok; díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; festékeltávolító termékek; füstölők;
habkő, horzsakő; illatszerek; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bőrápoló szerek; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált
kendők; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek; körömlakkok; lábizzadásgátló
szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz;
mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra;
matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; műkörmök; műszempillák;
napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok egészségügyi célra; olajok
illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok tisztításra; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; rózsaolaj;
simítókövek; simító termékek; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító
termékek; vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák [piperecikkek]; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból
készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra.
( 111 ) 215.610
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02796
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.611
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 03029
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Simon István, Kőszárhegy (HU)
( 546 )
( 511 ) 33
35

Kőszárhegyen készített borok.
Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.612
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02793
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Fundibörze
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.613
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02361
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gábossy Ádám 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kutasi Balázs,Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Albumintartalmú tej; aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; gyümölcssaláták; joghurt; kakaóvaj;

kefír; kókuszvaj; kumisz [tejes ital]; lekvár; levesek; leves készítmények; margarin; milk shake-ek [tejalapú
frappé italok]; prosztokvasa [savanyított tej]; rjazsenka [erjesztett sült tej]; sajtok; scank ételek (gyümölcs alapú-);
sűrített tej; szmetana [tejföl]; szójatej [tejpótló]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó;
tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes- ); tojások; tojáspor;
tojássárgája; vaj; vajkrém; zöldségsaláták.
30

Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok];
csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém;
kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé tejjel; mandulás cukrászkészítmények; marcipán; piskóták;
sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta; tejsodó [vaníliás krém]; tejszínhabot
keményítő termékek.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; mandulatej; mandulatej [ital]; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; tejsavó alapú italok.
( 111 ) 215.614
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02672
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( 220 ) 2014.09.02.
( 732 ) QUAESTOR Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben; szállásügynökségek [apartmanok].

39

Utazásszervezés.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek

[szállodák, panziók].
( 111 ) 215.615
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02676
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
( 541 ) Concorde Portfóliókezelés
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

( 111 ) 215.616
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02790
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
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 ) 215.617
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02218
( 220 ) 2014.07.10.
( 732 ) dr. Pereczes Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest
( 541 ) BABEL SOUND
( 511 ) 41

Akadémiák; alkotóműhelyek; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók;

előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmgyártás; filmszínházi előadások; fogadások szervezése; fotóriportok
készítése; gyakorlati képzés; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása;
klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú
információk; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok
szervezése; szemináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; üdülőtáborok
szolgáltatásai; videofilmezés; videofilm gyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,
varieték.
( 111 ) 215.618
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02794
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.619
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02795
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
M887

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.620
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02797
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) FundiOvi
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.621
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02802
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Márkus István Márk 50%, Monor (HU)
Márkusné Kiss Zsuzsanna Erzsébet 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám Sándor, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MÁRKUS ELIXÍR
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

( 111 ) 215.622
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02803
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Gábossy Ákos Otmár, Diósd (HU)
dr. Horváth Patrik, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.623
( 151 ) 2015.04.27.
( 210 ) M 14 02791
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Fundicity
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.624
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02674
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)
( 541 ) Herbalicum
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.625
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 01639
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) Dr. Módra Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Demeter Gellért Zsolt, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; felolvasóestek szervezése; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
éjszakai klubok, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); show-műsorok, zenés kabarék, varieték;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szemináriumok rendezése
és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
42

Internet kávézó.

43

Kávéházak; bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;

rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 215.626
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02564
( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., Dunaújváros (HU)
( 740 ) Mádai Balázs, Dunaújváros
( 541 ) www.postfactory.hu
( 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).
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 ) 215.627
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02552
( 220 ) 2014.08.18.
( 732 ) Candimpex Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

szolgaló készülékek és berendezések; számítógépek; számítógépes szoftverek; kisfeszültségű tápegységek;
inverterek, ármirányítók (elektromosság); anyagok elektromos fővezetékekhez (huzalok, kábelek);
transzformátorok; feszültségstabilizáló tápegységek; hordozható telefonok; galvánelemek; feszültségszabályozók;
számítógépperifériák, elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;
távirányítókészülékek; elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy
mechanikai jelzőkészülékek; világító vagy mechanikus jelzőberendezések; elektromos és egyéb jelzőcsengők;
jelzőlámpák; detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénzvizsgáló berendezések; felügyeleti
elektromos műszerek; betörés és lopáselleni jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos
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berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló

felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elekiromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos
árucimkékhez; riasztóeszközök; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; ellenőrző berendézések és
készülékek; időregisztráló készülékek; tűzjelző készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek;
elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek,
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptétő
rendszérek; mágneses kódólók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató egységek;
mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített
számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók;
elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikus időkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek;
elektromos kerítések; fémdetektorok ipari, vagy katonai használatra; kézi adó-vevők; vevőszámláló készülékek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések,

áruvédelmi antennák, tűzriasztók, elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és
javítása; páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása;számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.
( 111 ) 215.628
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02474
( 220 ) 2014.08.05.
( 732 ) Lajsz András, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 39
41

Szállítás; fogyasztásra előkészített ételek és italok házhozszállítása.
Szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás; mixeriskola; élő előadások bemutatása; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; iskolai szolgáltatások [képzés]; rendezvények szervezése és lebonyolítása; koncertek szervezése;
show-műsorok szervezése.
43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; éttermek.

( 111 ) 215.629
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02362
( 220 ) 2014.07.23.
( 732 ) YANG JIAN, Budapest (HU)
( 740 ) Tanyay Zoltán, Budapest
( 546 )

( 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).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.630
( 151 ) 2015.04.28.
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( 210 ) M 14 01886
( 220 ) 2014.06.17.
( 732 ) Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest (HU)
( 740 ) Léder László, Budapest
( 541 ) A Mozgás Éjszakája
( 511 ) 41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; sportversenyek rendezése;

testnevelés.
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

( 111 ) 215.631
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02920
( 220 ) 2014.09.24.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLUNATHAN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 111 ) 215.632
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02921
( 220 ) 2014.09.24.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLUVONSIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők

és lázcsillapítók.
( 111 ) 215.633
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02671
( 220 ) 2014.09.02.
( 732 ) QUAESTOR Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) QuaesTour
( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben; szállásügynökségek [apartmanok].

39

Utazásszervezés.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek

[szállodák, panziók].
( 111 ) 215.634
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 03035
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás.
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Vendéglátóipar.

( 111 ) 215.635
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02798
( 220 ) 2014.09.12.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Fundishop
( 511 ) 28

Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.636
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02562
( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) Pannora Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) mestermc
( 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.637
( 151 ) 2015.04.28.
( 210 ) M 14 02678
( 220 ) 2014.09.03.
( 732 ) Roxer Produkció Műsorkészítő Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) Roxer
( 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; számítógépes szoftverek;
tűzoltó készülékek (valamennyi felsorolt áru, kivéve azokat, amelyek felhasználási területe az olaj- és gázipar).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (valamennyi felsorolt

szolgáltatás, kivéve azokat, amelyek felhasználási területe az olaj- és gázipar).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.647
( 151 ) 2015.04.29.
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( 210 ) M 14 02640
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) Airbnb, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő társaság), San Francisco, California (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AIRBNB Mindenhol otthon
( 511 ) 9

Olyan számítógép applikáció és üzenet-átviteli software mobil eszközökhöz, amely a következő funkciók

alkalmazását engedi meg, teszi lehetövé, engedélyezi, biztosítja és könnyíti meg a felhasználóknak: egymás
közötti kommunikáció, valós megbeszélések és események tervezése, bejelentése, azokra résztvevők meghívása,
kiértékelés, egymás nyomatékos figyelmeztetése különféle személyes és egyéni szolgáltatás, házvezetés, főzés és
ehhez kapcsolódó szolgáltatások, egyénre szabott utazási, útvonal-tervezési, valamint privát túrákhoz és
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, szállás-, ház- és gépjármű kulcsok távolról történő
cseréjének intézése, valamint szállások, házak és gépjárművek nyitásának és zárásának elintézése, ideiglenes
szállások meghirdetése adatbázisban és bérlése, információhoz való hozzáférés, lakások, apartmanok,
öröklakások, lakóházak, ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok adatbázisba vétele és meghirdetése, továbbá az
előbb említettek bérlése és lízingelése, ismertető és visszajelzés ingatlanok, ideiglenes szállások, szállítás, közös
használatú gépjárművek és autók, valamint ideiglenes parkolók bérlőiről és az adatbázisban hirdetőkről, bérleti
díjak fizetése és fogadása, termékek és szolgáltatások vétele és eladása, keresés utazás, szállítás, ideiglenes
szállás, közös használatú gépjármű és autó, valamint ideiglenes parkolók adatbázis-hirdetéseire, utazási
információk és kapcsolódó témák keresése, foglalások és szállítások, ideiglenes szállások, közös használati
gépjárművek és autók, ideiglenes parkolók foglalása, utazási beszámolók és ajánlatok helyi nevezetességekről,
lakóházaknál és üzleteknél található ideiglenes parkolóhelyek meghirdetése adatbázisban, azok ügyintézése és
lefoglalása, közös használatú autók és személygépkocsik, valamint ideiglenes parkolók meghirdetése
adatbázisban és foglalása, adatbázis-hirdetés társ a társsal (peer-to-peer) szállítási lehetőségekről és azokhoz való
hozzáférés, bekapcsolódás utazással, szállítással, ideiglenes elszállásolással, közös használatú gépjárművekkel és
autókkal, ideiglenes parkolókkal, valamint ingatlanok bérlésével és listázásával foglalkozó közösségi hálóba,
üzenetváltás a mások birtokában levő kiadott lakások vendégei és a kiadó és eladó szállásokról adatbázis-hirdetést
feladó vendéglátók között, engedély a felhasználó számára utazási foglalások, találkozók időpontjai, fotók,
vélemények és preferenciák kezelésére, szervezésére, naptári bejegyzésére és másokkal történő megosztására
menedzsment eszköztár segítségével, segítség ideiglenes szállásokra való bejelentkezés intézéséhez, kiadó vagy
eladó termékekről, ingatlanokról és szolgáltatások adatbázis-hirdetést feladók számára javaslatok
adatbázis-hirdetéseik hatékonyabbá tételéhez, professzionális fotók készítése a felsorolt termékekről,
ingatlanokról és szolgáltatásokról, áruk és szolgáltatások mások általi eladása számítógépes hálózaton keresztül,
továbbá értékelő visszajelzés és értékelés az eladó áruiról és szolgáltatásairól, az eladó áruinak és
szolgáltatásainak értékéről és árairól, a vevők és eladók működéséről, szállítási és általános üzleti tapasztalatairól
a fentiekkel kapcsolatban, gépjármű tulajdonosok és használók hirdetéseinek adatbázisban történő elhelyezése,
közös használatú gépjárművek és autók intézése és foglalása.
35

Vásárlói és nem vásárlói hirdetések elkészítése cégek részére weben keresztül történő terjesztésre:

törzsvásárlói szolgáltatások és vásárlói klubok kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; online kereskedelmi
szolgáltatások áruk és szolgáltatások eladására mások számára számítógépes hálózaton keresztül, továbbá
értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és szolgáltatásairól, az eladók áruinak és
szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről, szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a
fentiekkel kapcsolatban; online kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, ahol is az eladó közzéteszi az elektronikus
aukcióra és licitálásra szánt darabokat, továbbá értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és
szolgáltatásairól, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről,
szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a fentiekkel kapcsolatban; számítógépes adatbázis kezelés;
osztályozott adatbázis-hirdetések bérbe vevők részére széles kört felölelő vásárlói és üzleti termékekről; online
üzleti címjegyzékek ideiglenes szálláslehetőségekről; online interaktív weboldal biztosítása felhasználóknak
vélemény nyilvánításra üzleti szervezetekről, szolgáltatást nyújtókról, valamint utazási és közösségi
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tevékenységekről üzleti célból; információ biztosítása, nevezetesen üzleti célú gyűjtemények, ranglisták,

értékelések, beszámolók, javaslatok és ajánlások üzleti szervezetekről és szolgáltatást nyújtókról, valamint utazási
és közösségi tevékenységekről egy globális számítógép-hálózat felhasználásával; reklámozási és promóciós
szolgáltatások és ehhez kapcsolódó tanácsadás; reklámterjesztés mások számára egy globális kommunikációs
hálózaton keresztül; online reklámozási szolgáltatások másoknak, nevezetesen reklámhely biztosítása internet
weboldalakon; kutatható online reklámozási útmutató biztosítása áruk és szolgáltatások online eladóiról;
kutatható online kereskedelmi elemző adatbázisok vevőknek és eladóknak fogyasztói termékekről és
szolgáltatásokról; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; reklám és reklámozási szolgáltatások;
reklámozás és információ megosztása, nevezetesen osztályozott reklámhely biztosítása globális
számítógép-hálózaton keresztül; információ szolgáltatás fogyasztói termékekről és szolgáltatásokról az interneten
keresztül; online üzleti információs jegyzék biztosítása az interneten; online számítógépes adatbázisok és online
kutatható adatbázisok biztosítása osztályozott hirdetési jegyzékekről; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen
online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok biztosítása a fogyasztói közönség általános
érdeklődésére számot tartó, számtalan témát felölelő üzleti információkról; kiadó és lízingelhető házak,
apartmanok, öröklakások, lakóházak, ingatlanok, üzleti ingatlanok reklámozása.
41

Online beszámolók és javaslatok a helyi nevezetességekről, nevezetesen helyi zenei, filmművészeti,

művészeti, múzeumi és színházi eseményekről.
42

Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online közösség létrehozása regisztrált felhasználék szamara

megbeszéléseken való részvételhez, a társak visszajelzésének hozzájutásához, virtuális közösségek
létrehozásához és ingatlanok bérbeadásával és adatbázisban történő meghirdetésével foglalkozó közösségi
hálózatban való részvételhez; egyéni weboldalakhoz kapcsolódó számítógépes szolgáltatások felhasználó által
meghatározott információkra, személyes profilokra és információkra vonatkozóan; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen távolból működtetett elektronikus üzenet-átviteli rendszerek mások számára, amelyek lehetővé teszik
a mobil eszközt használók számára az egymással történő kommunikációt; web alapú üzenet-átviteli szoftver
applikációk és szoftver mint szolgáltatás (SAAS) ideiglenes használatának biztosítása, amely a következő
funkciók végrehajtását teszi lehetővé mobil eszközökön: egymással történő kommunikáció, a mások birtokában
levő kiadott lakások vendégei, valamint a lakásukat elszállásolásra kiadó vagy eladó házigazdák között
üzenetküldés és üzenetfogadás, valós megbeszélések és események tervezése, bejelentése, résztvevők meghívása
és az események értékelése a projektek menetrendjének és összetevőinek meghatározásával és definiálásával,
egymás nyomatékos figyelmeztetése különféle személyes és egyéni szolgáltatás, házvezetés, főzés és ehhez
kapcsolódó szolgáltatások, egyénre szabott utazási, útvonal-tervezési, valamint privát túrákhoz és
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, szállás-, ház- és gépjármű kulcsok távolból történő
cseréjének intézése, valamint szállások, házak és gépjárművek nyitásának és zárásának elintézése, utazás
foglalások, találkozók időpontjai, fényképek, vélemények és preferenciák intézése, szervezése, előjegyzése és
másokkal történő megosztása, segítség ideiglenes szállásokra való bejelentkezés intézéséhez, termékek,
ingatlantulajdonak és szolgáltatások adatbázisban történő meghirdetése kiadáshoz vagy eladáshoz, továbbá
ajánlott javaslatok fogadása adatbázis-hirdetéshez, termékek, ingatlantulajdonak és szolgáltatások adatbázisban
történő meghirdetése kiadáshoz vagy eladáshoz, valamint gondoskodás professzionális fényképről a felsorolt
termékekről, ingatlanokról és szolgáltatásokról, áruk és szolgáltatások eladásának lehetővé tétele
számítógép-hálózaton keresztül, valamint értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és
szolgáltatásairól, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről,
szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a fentiekkel kapcsolatban, ideiglenes szállások adatbázisban történő
meghirdetése és bérlése, hozzáférés információkhoz, lakások, apartmanok, öröklakások, lakóházak, ingatlanok,
kereskedelmi ingatlanok adatbázisban történő elhelyezése és meghirdetése, továbbá az előbb említettek bérlése és
lízingelése, ismertető és visszajelzés ingatlanok, ideiglenes szállások, szállítás, közös használatú gépjárművek és
autók, valamint ideiglenes parkolók bérlőiről és az adatbázisban meghirdetőkről, bérleti díjak fizetése és
fogadása, termékek és szolgáltatások vétele és eladása, utazás, szállítás, ideiglenes szállás, közös használatú
gépjármű és autó, valamint ideiglenes parkolók adatbázishirdetéseinek felkutatása, utazási információk és
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kapcsolódó témák keresése, foglalások és szállítások, ideiglenes szállások, közös használati gépjárművek és

autók, ideiglenes parkolók foglalása, utazási beszámolók és ajánlatok helyi látnivalókról, közös használatú autók
és személygépkocsik adatbázisban történő meghirdetése, ügyintézése és lefoglalása, lakóházaknál és üzleteknél
található ideiglenes parkolóhelyek adatbázisban történő meghirdetése, azok ügyintézése és lefoglalása, közös
használatú autók és személygépkocsik, valamint ideiglenes parkolók adatbázisban történő meghirdetése és
foglalása, társ a társsal (peer-to-peer) szállítási lehetőségek adatbázisban történő meghirdetése és azokhoz való
hozzáférés, hozzáférés utazással, szállítással, ideiglenes elszállásolással, közös használatú gépjárművekkel és
autókkal, ideiglenes parkolókkal, valamint ingatlanok bérlésével és listázásával kapcsolatos közösségi hálóhoz,
globális számítógéphálózaton online piactérként való használathoz termékek és/vagy szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; web alapú üzenet-átviteli szoftver applikációk és szoftver mint szolgáltatás (SMS) ideiglenes
használatának biztosítása, amely lehetővé teszi az online piactér felhasználói számára értékelések és értékelő
visszajelzések készítését azokra a felekre vonatkozóan, akikkel az online piactéren interaktív kapcsolatba
kerültek.
43

Ideiglenes szálláshelyről szóló információk biztosítása utazók számára egy globális számítógép-hálózat

segitségével, nevezetesen keresőszolgáltatás biztosítása ideiglenes szállásokat tartalmazó adatbázis-hirdetések,
információk és kapcsolódó témakörök között, továbbá szállásrendeléshez és szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás
elhelyezés intézése; online foglalási rendszer biztosítása ideiglenes szállásfoglaláshoz; utazási irodai
szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállás előjegyzések és foglalások intézése; információ biztosítása az
interneten keresztül ideiglenes szállásokról; online beszámolók és ajánlatok helyi nevezetességekről, helyi
éttermekről; online interaktív ideiglenes szállás információs weboldal biztosítása listákról és foglalásokról.
45

Online közösségi háló szolgáltatások.

( 111 ) 215.648
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 03027
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Simon István, Kőszárhegy (HU)
( 546 )
( 511 ) 33

Kőszárhegyen készített borok.

35

Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
A rovat 141 darab közlést tartalmaz.
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