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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR
Iráni Iszlám Köztársaság
IS
Izland
IT
Olaszország
JE
Jersey
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JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA

Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
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PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Săo Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(67)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrával)
(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
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származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai
A publikáció fajtája (a WIPO 16. szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8

1996. január 1-je előtti bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9
T1

Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
T4 Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában
T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása
U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám

(200)

(300)
(400)

(500)

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) A bejelentés benyújtásának helye
Uniós elsőbbség adatai
A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint.
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(561) A megjelölés átírása
(566) A megjelölés vagy a megjelölésben
szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történő közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai
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(731) bejelentő
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztvevő bejelentő
(740) képviselő
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 08 03441
( 220 ) 2008.11.05.
( 731 ) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Telekom
( 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; árusító automaták és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; üres vagy adatokat tartalmazó adathordozók (amelyek a 9.
osztályba tartoznak); számítógép programok (mentett); elektronikusan rögzített adatok (letölthető); elektronikus
publikációk (letölthető).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; gyűjtés, rendszerezés, összeállítás és az

adatok gazdasági elemzése és számítógépes adatbázisban lévő információk; kiskereskedelmi szolgáltatás
(Interneten és más kommunkikációs csatornákon), a 9. és 16. osztályokkal kapcsolatos termékek vonatkozásában.
38

Távközlés; új ügynökségek; telekommunikációs berendezések bérlése; telekommunikációs információk.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftver és adatbázis;
szoftver karbantartás; technikai konzultáció; elektronikus adattároló szolgáltatás; adatfeldolgozó berendezések
kölcsönzése; Web oldal készítése.
( 210 ) M 13 00001
( 220 ) 2012.12.27.
( 731 ) Szalai Nóra Judit 50%, Budapest (HU)
Tóth Péter 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 5 PERC
( 511 ) 9

Nyelvoktatással kapcsolatos elektronikus kiadványok.

16

Nyelvoktatással kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

41

Nyelvoktatás.

( 210 ) M 14 00648
( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó ajvár [tartósított paprika]; algakivonatok élelmiszerként; almapüré; aludttej;

angolszalonna; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett
M167
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tejes italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; földimogyoró, elkészítve; gomba,

tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; hal, tartósított;
hentesáruk; hummusz [csicseriborsókrém]; hús; húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kakaóvaj;
kaviár; kefír; kolbász; kompótok; kukoricaolaj; lazac; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;
levesek; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejalapú
frappé italok]; mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési;
paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka;
sózott hal; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó;
tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka
[hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zsírok, étkezési.
30

Magyarországról származó ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák, az illóolajok

kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpa, porrá tört; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;
búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chutney [fűszeres ízesítő]; cukrászkészítmények karácsonyfa
díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej
[ital]; ecet; édesítőszerek, (természetes -); ételízesítő [fűszer]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek,
ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési
használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös
sütemények/torták; húspástétomok; ízesítőszerek; jég (ehető-); kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú
italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált;
kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek;
makaróni; malátacukor, maltóz; malomipari termékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás
cukrászsütemény; marcipán; méhpempő; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz;
mézeskalács; müzli; müzliszeletek; nádcukorszirup; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pesto [szósz];
piskóták; pizzák; propolisz; sáfrány [ételízesítő]; sós kekszek; spagetti; sütemények; szegfűszeg [fűszer];
szendvicsek; szerecsendió; szójaliszt; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea alapú italok; tésztafélék;
vanília [ízesítőszer]; vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt;
zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
32

Magyarországról származó alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; ásványvizek;
ásványvizek [italok]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; mustok;
paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörök; szénsavas italok; szódavíz;
szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
33

Magyarországról származó alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok;

aperitifek; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést
elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok;
körtebor; likőrök; mézsör; pálinkák, brandyk; szeszes italok.
( 210 ) M 14 01210
( 220 ) 2014.04.17.
( 731 ) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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37

Építkezés.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01532
( 220 ) 2014.05.14.
( 731 ) Kolibri Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém tömegcikkek.

14

Érmék, zsetonok.

16

Nyomdaipari termékek, karton és papír tömegcikkek, matricákk.

20

Fa és műanyag tömegcikkek.

( 210 ) M 14 01721
( 220 ) 2014.05.30.
( 731 ) Fazekas Sándor, Helvécia (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

30

Kávé, tea, kakaó; gabonapelyhek és más gabonakészítmények.

31

Gabonamagvak, egzotikus gyümölcsök és magvak; ehető virágok, gyógynövények; erdei gyümölcsök és

magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek.
( 210 ) M 14 01732
( 220 ) 2014.06.02.
( 731 ) Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. h. c. Szabó Péter PhD, Székesfehérvár
( 591 )
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 14 01754
( 220 ) 2014.06.03.
( 731 ) Szabó Péter, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Halhús; feldolgozott halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal mousseok; hal, nem élő; hal,

tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi
fogyasztásra; heringek; homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; lazac;
leveskészítmények; levesek; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;
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rostonsült tengerimoszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tonhal; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

készítmények.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése,fagyasztásos tartósítási szolgáltatások, élelmiszerek és

italok tartósítása.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 14 01885
( 220 ) 2014.06.18.
( 731 ) Kökényesi Gergő, Budapest (HU)
( 740 ) Kökényesi Sándorné, 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).
30

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).
31

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 14 02047
( 220 ) 2014.06.27.
( 731 ) Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár 50%, Martonvásár (HU)
Kunos Tamás 50%, Martonvásár (HU)
( 740 ) Pfiffer Zsuzsanna, Martonvásár
( 546 )

( 511 ) 16

Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek
[papíráruk]; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levelezőlapok; levélpapír; litografált műtárgyak; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;
műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálalátétek,
tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók;
töltőtollak; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból;
M170

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35

Eladási propaganda mások számára; áruk bemtutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; közvéleménykutatás; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési
célokra; videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.
( 210 ) M 14 02054
( 220 ) 2014.06.30.
( 731 ) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Nagyné Kovács Szilvia, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 30

Péksütemények, cukrászsütemények.

( 210 ) M 14 02189
( 220 ) 2014.07.08.
( 731 ) Wines of Corvinum Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok.
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).
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 14 02248
( 220 ) 2014.07.15.
( 731 ) Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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).
( 210 ) M 14 02297
( 220 ) 2014.07.18.
( 731 ) CoolProdukt Kft., Tatabánya (HU)
( 591 )
( 511 ) 10

Fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek; fizikai közérzet javítására alkalmas készülékek,

berendezések, kabinok; széndioxid felhasználásával működő egészségügyi berendezések, egészségügyi kabinok;
egészségügyi kezelő kabinok.
35

Fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek kereskedelme.

44

Egészségügyi szolgáltatás; fizikoterápia; gyógyászati berendezések bérbeadása; kezelések széndioxid

felhasználásával; fizikai közérzet javítására szolgáló kezelések.
( 210 ) M 14 02322
( 220 ) 2014.07.22.
( 731 ) Benzár Zsolt, Székelyudvarhely (RO)
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( 546 )

( 511 ) 28

Horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászbotok, horgászzsinórok, mesterséges csalik horgászáshoz,

horgászathoz kialakított táskák.
31

Horgászáshoz szükséges etetőanyagok és halcsalik (élő).

( 210 ) M 14 02331
( 220 ) 2014.07.22.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 541 ) Magyarország kedvenc mustárja.
( 511 ) 30

Mustárok.

( 210 ) M 14 02536
( 220 ) 2014.08.14.
( 731 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),
DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió
és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a
televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a
televízió, és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon
versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,
televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show
műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;
videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok
készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív
szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.
( 210 ) M 14 02555
( 220 ) 2014.08.19.
( 731 ) Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; balzsamok nem

gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;
bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];
díszítő matricák kozmetikai használatra; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem
gyógyászati használatra; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;
hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények;
izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;
kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;
kozmetikai szerek; kölnivíz; körömápolási cikkek; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet
frissítő spray; lemosószerek kozmetikai használatra; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napozókrém;
naptej; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; parfümök; piperecikkek;
piperetejek; piperevizek; samponok; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra;
szappanok; száraz samponok; szőrtelenítő szerek; vatta kozmetikai használatra.
18

Hátizsákok; kézitáskák; neszesszerek; piperetáskák üresen; strandtáskák; táskák; útitáskák.

24

Textil törülközők.

( 210 ) M 14 02556
( 220 ) 2014.08.19.
( 731 ) Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangfelvételhordozón rögzített hangfelvételek, hanglemezek, műsoros hang- és képhordozók, CD-k, DVD-k,

letölthető zenei fájlok.
16

Nyomtatott kiadványok, kották.

41

Hangversenyek szervezése és lebonyolítása, zenekarok szolgáltatásai, zenei produkciók, zene összeállítása.

( 210 ) M 14 02581
( 220 ) 2014.08.22.
( 731 ) Kécskei Tekervények Kft., Tiszakécske (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; acélhuzalok,

acéllemezek, acélszalagok képek és dekoráció rögzítésére; borítólemezek fémből [beltéri és kültéri dekoráció];
burkolólapok fémből; fémlemezek; fémötvözetek; cégtáblák, cégérek, dísztáblák fémből; polcok fémből;
dekorációtartók fémből; fém lambériák, falburkolatok fémből; falicsatlakozók fémből; falicsempék fémből;
fémakasztók képek és dekoráció rögzítésére; fémgyűrűk, szorítópántok, fémkapcsok; fémkerámiák; fémrácsozat
[mintás]; kötések fémből; fém lécek; levélszekrények fémből; teherhordó fémhevederek; fémlemez alapú fali
elemek és tartók dekoráció mágneses rögzítésére.
9

Mágnesek, díszítő mágnesek [dekoráció], mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneslemezek, mágneses
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tartószerelvények.

20

Bútorok, bútorpolcok, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat], tárolópolcok, virágtartók, virágállványok

[bútorok], kulcstartó táblák, bútorszerelvények nem fémből, kampók, fogasok, nem fémből, fali
rögzítőszerelvények nem fémből, nem fém tartók képek és/vagy dekoráció függesztésére és/vagy rögzítésére,
fémbútorok, függönyakasztók, függönytartók nem textilanyagokból, hirdetőtáblák, névtáblák nem fémből,
iratgyűjtő polcok [bútorok], képkeretek, képkeretekhez díszítőlécek, képkeretpántok, művészeti tárgyak fából
viaszból, gipszből vagy műanyagból.
( 210 ) M 14 02582
( 220 ) 2014.08.22.
( 731 ) RAJO a.s., Pozsony (SK)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; vaj és vajkészítmények, sajt és sajttermékek; tejtermék alapú krémek vagy sajtok; tej- és

joghurtalapú termékek; tejes italok, amelyeknek a fő alkotórésze tej, gyümölcsök, szörpök hozzáadásával és
anélkül; olajok és zsírok; joghurtok; desszertek és hasonló tejtermékalapú ételek, por formájában is; tejsavó és
gyümölcskoncentrátumok élelmiszeripari célra; szójatej, szójatej alapú italok (amennyiben a 29. osztályba
tartoznak).
30

Tejalapú szószok, salátaönteteket és mártásokat is beleértve; tejalapú fűszeres mártások, fűszerek,

fűszerkészítmények; szójatej alapú készítmények, mégpedig szójaszószok, szójaalapú fűszerkészítmények,
szójaalapú majonéz, szójaalapú kávépótlók (amennyiben a 30. osztályba tartoznak); az eddig felsorolt termékek
por formájában is; jégkrém, jégkrémporok.
32

Alkoholmentes italok alacsony tejtartalommal és tejből készült hozzávalókkal; tejsavó alapú italok,

gyümölcsök és szörpök hozzáadásával és anélkül.
( 210 ) M 14 02595
( 220 ) 2014.01.31.
( 731 ) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), Kanagawa-ken (JP)
( 300 ) 2013-059858 2013.08.01. JP
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin; S.B.G.&K. Patent and Law Office, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Szárazföldi járművek nem elektromos elsőrendű mozgatói (nem beleértve ennek részeit); tengelyek;

összekötő tengelyek és tengelynyakak (szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és csatlakozók (szárazföldi
járművekhez); erőátviteli berendezések és váltók (szárazföldi járművekhez); lengéscsillapítók (szárazföldi
járművekhez); hordrugók (szárazföldi járművekhez); fékek (szárazföldi járművekhez); váltakozó áramú motorok
és egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez (nem beleértve ennek részeit).
( 210 ) M 14 02602
( 220 ) 2014.08.26.
( 731 ) Győri Tibor, Békéscsaba (HU)
( 541 ) White Shell
( 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).
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Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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).
( 210 ) M 14 02629
( 220 ) 2014.08.27.
( 731 ) Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter kft. 100%, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó 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.
30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok
állatok számára; maláta.
32

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

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 14 02677
( 220 ) 2014.09.03.
( 731 ) Makrai Gabor Ferdinand, Tatabánya (HU)
( 541 ) PROMAG
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02685
( 220 ) 2014.09.04.
( 731 ) Szokolay Zsigmond Miklós, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25

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

29

Tej és tejtermékek, szeletek, milk-shake-ek [tejalapú freppé italok].

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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02696
( 220 ) 2014.09.04.
( 731 ) Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, Kapuvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

Magyarországról származó 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

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02722
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) Pécsi Sport Nonprofit Zrt., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 14 02725
( 220 ) 2014.09.08.
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( 731 ) Bódis Boglárka, Göd (HU)

( 546 )

( 511 ) 18

Kézitáskák, bőrszíjak.

25

Gyermek, női és férfi ruházat; bőrruházat; fehérnemű.

42

Divattervezés.

( 210 ) M 14 02775
( 220 ) 2014.09.10.
( 731 ) Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 8

Evőeszközök, evőeszköz-készletek; konyhai kések, húsvágó kések és bárdok, vadászkések, késkészletek;

kézzel működtetett konyhai eszközök; nem elektromos húsdarálók, konzervnyitók, sajtszeletelők,
zöldségszeletelők, tojásszeletelők.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; poharak, palackok, kancsók; kávéskészletek, teáskészletek, teáskannák; porcelánok,
főzőedények; kerámiák háztartási használatra; kristályok (üvegáruk); fűszertartók; kis méretű konyhai eszközök,
konyhai darálók, nem elektromos háztartási keverőgépek, nem elektromos gyümölcsprések háztartási használatra,
nem elektromos habverők, kézi borsdarálók; nem elektromos kávéfőzők; grillállványok; hordozható hűtőtáskák
(nem elektromos).
35

Háztartási és konyhai eszközök és gépek, evőeszközök, étkészletek, edények és porcelán áru értékesítésével

kapcsolatos marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 14 02782
( 220 ) 2014.09.11.
( 731 ) Palczert Tamás, Debrecen (HU)
Lember Tünde, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Csecsemőruházat, gyermekruházat, felnőttruházat.

( 210 ) M 14 02788
( 220 ) 2014.09.11.
( 731 ) Juhász Annamária, Budapest (HU)
( 541 ) OVISULI
( 511 ) 9

Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; díszítő mágnesek; egér-alátétek;

számítógépes játékprogramok; kompakt lemezek (audio-video).
16

Albumok; almanachok; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; boríték; címkék, nem

szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolópapír;
daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék; fedelek, kötések, borítók (papírárú); fényképek
[nyomtatott]; folyóiratok; fényképtartók; füzetek; grafikai nyomatok; gyűjthető kártyák; hajtogató kartonok;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek; irattartók (papír
áru); írómappák; iskolaszerek [papíráruk], írószerek; képek; képregények; könyvecskék; füzetek; könyvek;
könyvjelző; levélpapír; magazinok; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,
menetrendek; oktatási eszközök; papíráruk; plakátok vagy elektronikus hirdetőtáblák; falragaszok bármilyen
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alapanyagból; poszterek; prospektusok; szórólapok; nyomdaipari termékek; irodai cikkek (bútorok kivételével);

tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; üdvözlőlapok/kártyák.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; elektronikus hirdetőtábla; üdvözlőkártyák

továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; digitális fájlok továbbítása;
üzenetek küldése.
41

Akadémiák oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyam; előadás; óvodák; iskolák;

klubszolgáltatások; elektronikus könyvek, folyóiratok; online kiadás, filmek gyártása; játékfelszerelések
bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; fejlesztő foglalkozás szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; óvodai
tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás bármely
életkorban; könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás, tesztek;
pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolai
szolgáltatások (képzés); tornatanítás; zenei produkciók; videofilmezés.
( 210 ) M 14 02815
( 220 ) 2014.09.15.
( 731 ) PAULECZKI-VIN Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai András Géza ügyvéd, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Tokaji eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 14 02823
( 220 ) 2014.09.15.
( 731 ) Gulyás Péter 100%, Újlengyel (HU)
( 541 ) TELERULETT
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek.
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( 210 ) M 14 02824
( 220 ) 2014.09.15.
( 731 ) Robbanj.be Stratégia-tervező, -Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)
( 740 ) dr. Sütő László, Dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02836
( 220 ) 2014.09.16.
( 731 ) HUN-Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bács Miklós, Dr. Bács Miklós 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).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 14 02866
( 220 ) 2014.09.18.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02867
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( 220 ) 2014.09.18.
( 731 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati

használatra; bőrfehérítő krémek; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;
dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; fertőtlenítő szappanok; fogkrémek; fürdősók nem
gyógyászati használatra; gyógyszappanok; hajfestékek; hajmosó szerek; hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid
kozmetikai használatra; illatszerek; illatszer készítmények; illóolajok; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló
szappan; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;
kozmetikai cikkek; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai
pakolások; kozmetikai szerek szempillákhoz; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek
kozmetikai használatra; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem
gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; műkörmök; műszempillák;
napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai használatra;
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; rózsaolaj;
samponok kedvtelésből tartott állatoknak; samponok; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;
sminktermékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szappanok; száraz samponok; szemceruzák; szemöldök
ceruza; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szempillafesték; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz.
( 210 ) M 14 02882
( 220 ) 2014.09.19.
( 731 ) Heinrich Sturm, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Szüts Károly, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 14 02892
( 220 ) 2014.09.19.
( 731 ) Southern Comfort Properties, Inc. (California állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia
(US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, beleértve szeszes italok (sörök kivételével).

( 210 ) M 14 02898
( 220 ) 2014.09.22.
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( 731 ) Fagbola Olusegun Olutomi, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 14 02904
( 220 ) 2014.09.23.
( 731 ) Basiliskus 3D Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest
( 591 )
( 511 ) 20

Modellek [dísztárgyak]; dekorációs műanyag modellek; modellfigurák [dísztárgyak]; méretarányos

makettek, modellek [dísztárgyak].
28

Méretarányos modellfigurák; játék modellkészletek; modellezett műanyag figurák; kézműves, kreatív

modellfigura készletek.
40

Minta nyomtatási szolgáltatás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; fényképnyomás; fénynyomat,

fotógravűr; mintanyomás; háromdimenziós képalkotó szolgáltatások.
( 210 ) M 14 02953
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) PERAMLONORM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 210 ) M 14 02954
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) PRILDIPIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 210 ) M 14 02967
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Buti Károly, Vönöck (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02968
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Buti Károly, Vönöck (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02969
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Fix-Pack Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 14 02981
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Csasznek Imre Győző, Budapest (HU)
Csasznek Imre Győzőné, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Ormós 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).
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).
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( 210 ) M 14 03013
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, Patender Kft., Budapest
( 541 ) VIX
( 511 ) 3

Tisztító, takarító, zsírtalanító és fényesítő szerek, lefolyótisztító granulátum, hidegzsír-oldó hab, tűzhely- és

grilltisztítószerek, szőnyeg- és kárpittisztítószerek, padlóápolók, fénymáz, magas fényt adó termékek; fényesítő
anyagok; viasz fényezéshez (polírozáshoz).
( 210 ) M 14 03015
( 220 ) 2014.10.02.
( 731 ) Zatik Ádám, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Szállodákkal, motelekkel, panziókkal, munkásszállókkal, fogadókkal és egyéb szálláshelyekkel kapcsolatos

hardverek és szoftverek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03016
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) CORNER Services Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03021
( 220 ) 2014.10.02.
( 731 ) Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Victoria GREEN
( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

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

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 03056
( 220 ) 2014.10.06.
( 731 ) Bordinasztia Sales Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BORDINASZTIA
( 511 ) 32

Alkoholmentes borok.

33

Borok és pezsgők.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03067
( 220 ) 2014.10.07.
( 731 ) Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Victoria Balance GREEN
( 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).
( 210 ) M 14 03089
( 220 ) 2013.10.18.
( 731 ) IWELD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)
( 740 ) Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7
9

Hegesztőgépek, elektromos; hegesztőlámpák, gázzal működő; szerszámok [géprészek]; varrógépek.
Védőeszközök személyek balesetvédelmére.

( 210 ) M 14 03094
( 220 ) 2014.10.09.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vétek Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 14 03095
( 220 ) 2014.10.09.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vétek Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 14 03096
( 220 ) 2014.10.09.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vétek Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 14 03097
( 220 ) 2014.10.09.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vétek Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 210 ) M 14 03098
( 220 ) 2014.10.09.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vétek Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 14 03116
( 220 ) 2014.10.13.
( 731 ) Hesperis Kft., Budapest (HU)
Erdélyi Zoltán, Besenyőtelek (HU)
( 740 ) Varga Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 03123
( 220 ) 2014.10.14.
( 731 ) FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)
( 740 ) dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TEJSÜTI
( 511 ) 29
30

Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.
Kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,
szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, műzli,
kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.
( 210 ) M 14 03127
M187

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2014.10.15.
( 731 ) Equestrian Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítők; fehérítő készítmények; fogkrémek; illatszerek; illóolajak; kozmetikai szerek; mosdószappanok;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítő készítmények; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati
használatra; olajok tisztításra; öblítőszerek ruhamosáshoz; samponok; szappanok; tisztítószerek; vegytisztító
készítmények; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra; színélénkítő termékek háztartási
használatra (fehérítés); termékek vászon illatosítására.
( 210 ) M 14 03138
( 220 ) 2014.10.15.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
( 210 ) M 14 03158
( 220 ) 2014.10.16.
( 731 ) Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Mosdókagylók; fürdőkádak.

( 210 ) M 14 03162
( 220 ) 2014.10.15.
( 731 ) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
( 740 ) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEMZETI MOBILITÁS KLUB
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03165
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( 220 ) 2014.10.15.
( 731 ) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
( 740 ) Gyulainé Dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGYAR MOBILITÁS KLUB
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03172
( 220 ) 2014.10.17.
( 731 ) Touch and Help Kft., Balatonalmádi (HU)
( 740 ) dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

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

( 210 ) M 14 03176
( 220 ) 2014.10.17.
( 731 ) 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).

( 210 ) M 14 03183
( 220 ) 2014.10.20.
( 731 ) Horváth Ágnes, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Balla Szilárd ügyvéd, Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 30
43

Fűszerek.
Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.

( 210 ) M 14 03187
( 220 ) 2014.10.20.
( 731 ) Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 15
30

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 14 03189
( 220 ) 2014.10.20.
( 731 ) ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Vízszolgáltatás; vízelosztás.

40

Vízkezelés.

42

Vízelemzés.

44

Vízművelési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03190
( 220 ) 2014.10.20.
( 731 ) ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)
( 541 ) Elkötelezetten a minőségért, felelősen a környezetért: ALFÖLDVÍZ Zrt.
( 511 ) 39

Vízszolgáltatás; vízelosztás.

40

Vízkezelés.

42

Vízelemzés.

44

Vízművelési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03198
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) DUNA PLAZA Ingatlanfejlesztési Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Duna Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03215
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) SUMI AGRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barna Ágota, Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MODERATOR
( 511 ) 1

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).
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).
( 210 ) M 14 03228
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) golFiesta SE, Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Utazások szervezése; utasszállítás.
Sport tevékenység; golfpályák üzemeltetése; sportversenyek szervezése és rendezése: sportlétesítmények

üzemeltetése; golfpályák kölcsönzése; sport oktatás; testnevelés; versenyek szervezése; szórakoztatás;
rendezvények szervezése.
43

Szálláshelyek lefoglalása; étkezési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03233
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Zang Hai Biao, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 03237
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Intersett Kft., Érd (HU)
( 541 ) Jean Louis Bertier
( 511 ) 9

Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

lencse, napszemüveg.
21

Törlőkendő optikai lencséhez.

40

Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

( 210 ) M 14 03238
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Intersett Kft., Érd (HU)
( 541 ) OTI
( 511 ) 9

Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

lencse, napszemüveg.
21

Törlőkendő optikai lencséhez.

40

Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

( 210 ) M 14 03248
( 220 ) 2014.10.28.
( 731 ) Szalay Árpád, Révfülöp (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZIMMERINFO
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árubemutatás; hirdetési oldalak

készítése (saját szolgáltatás reklámozásához); marketing; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri
hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás) közvetítése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 14 03285
( 220 ) 2014.10.30.
( 731 ) GLADIOLUS Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) GLADOIL
( 511 ) 3

Illóolaj, szappan, kozmetikum.

( 210 ) M 14 03300
( 220 ) 2014.11.03.
( 731 ) Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)
( 740 ) dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PINCÉS KEMENCÉS NAPOK
( 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).
M192
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03301
( 220 ) 2014.11.03.
( 731 ) Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)
( 740 ) dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUKÁCSHÁZI PINCÉS KEMENCÉS NAPOK
( 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).
( 210 ) M 14 03303
( 220 ) 2014.11.03.
( 731 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.
( 210 ) M 14 03311
( 220 ) 2014.11.04.
( 731 ) BRAVOKER Kft., Szolnok (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).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru
nagykereskedelme; élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru kiskereskedelme.
( 210 ) M 14 03348
( 220 ) 2014.11.06.
( 731 ) Actavis Group PTC ehf, Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) ALOPANE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 14 03367
( 220 ) 2014.11.10.
( 731 ) Fékmester Parts Kft., Debrecen (HU)
( 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.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03373
( 220 ) 2014.11.10.
( 731 ) MEGA International Ltd., Suite C Dover (US)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; költségelemzés; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti könyvvizsgálat; állásközvetítő irodák;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számlázás; árubemutatás;
közvélemény-kutatás; piackutatás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; marketing szolgáltatások;
reklámanyag frissítése; szövegszerkesztés; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; bérszámfejtés; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; árverési szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámfilmek készítése;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése; reklámterjesztés; reklámszövegek írása;
reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése; közönségszolgálati szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások
[áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].
( 210 ) M 14 03408
( 220 ) 2014.11.13.
( 731 ) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) TIX-KOR
( 511 ) 1
2

Festékgyártáshoz vegyianyagok; higítók, oldószerek lakkokhoz.
Alkidgyanta alapú korróziógátló pigmenteket, töltő- és adalékanyagokat tartalmazó alapozók kül- és beltéri

korroziógátló alapozó festékekhez.
35

Kül- és beltéri festékipari alapozók kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása.

( 210 ) M 14 03414
( 220 ) 2014.11.13.
( 731 ) Brands and More Hungary Kft., Budaörs (HU)
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( 740 ) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) BIOTOX
( 511 ) 1
5

Növények növekedését szabályozó készítmények.
Atkairtó szerek; karbonil [parazitaölő szer]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; lárvairtó

szerek; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; molyirtó papír; molyirtó szerek; parazitaölő
készítmények; parazitaölő szerek; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;
rovarriasztók; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; cédrusfa
rovarriasztókénti használatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; patkánymérgek.
( 210 ) M 14 03461
( 220 ) 2014.11.17.
( 731 ) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, nevezetesen

értékesítési promóciók; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; vásárlási megrendelések
ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kereskedelmi promóció
valamennyi formában és valamennyi média felületen, beleértve egy számítógépes hálózat igénybevételét (internet
vagy intranet), legfőképpen privilégiumokkal járó felhasználói kártya biztosításával; promóciós ajánlatok
elkészítése, beleértve eladásösztönzés harmadik fél számára, üzleti tevékenység megszervezése és működtetése,
beleértve vásárlói hűség megtartása hűségkártyákkal, eladásösztönzés harmadik fél számára hűségpontokat,
levásárolható utalványokat, promóciós ajánlatokat és ajándékokat biztosító hűségkártyákkal; beszerzői
szolgáltatások (kiskereskedelmi és online termék vásárlás) más vállatok részére, kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások, csömagküldés,kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások az
interneten vagy bármely más, távirányítással működő elektronikai eszközön keresztül, mások javára, különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő
módon megtekinthessék, kiválaszthassák és megvásárolhassák ezeket az egészségügyi, higiéniai termékeket,
élelmiszereket és italokat, ruhaneműket, ékszereket, órákat, rekrációs-, kertészeti-, barkács-, drogériaitermékeket,
szerszámféléket, kül- és beltéri dekorációs termékeket, beltéri háztartási termékeket és eszközöket, higiéniai és
szépségápolási termékeket, tisztítószereket, mosószereket, autókhoz való termékeket, sportcikkeket, játékokat és
játékszereket, konyha- és háztartási cikkeket és eszközöket, bőrből készült cikkeket, irodaszereket, háztartási
készülékeket, irodagépeket, számítógépeket, elektronikai berendezéseket, hifi berendezéseket, televíziókat,
bútorokat, telekommunikációs berendezéseket, telefonokat, textil árukat, rövidárukat, járműtermékeket,
nyomtatott anyagokat, üzemanyagot, élő állatokat és menstruációs betéteket megfelelő kereskedelmi helyiségben,
beleértve üzletekben, szupermarketekben és hipermarketekben; megrendelések és üzletekben történt vásárlások
adminisztratív, informatikai és elektronikus ügyintézése.
39

Szupermarketben és hipermarketben kapható áruk házhozszállítása.

( 210 ) M 14 03470
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) Derbéta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Gabona készítmények; malomipari termékek; száraz tészták; magasabb tápértékű és vitamin tartalmú száraz

tészták; fürjtojás felhasználásával készült száraz tészták.
35

Gabona készítmények, malomipari termékek és száraz tészták kereskedelme.

( 210 ) M 14 03473
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) ALLIMED
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógyhatású növény alapú készítmények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás készítmények;

vitaminok; nyomelemek.
30

Teák, ételízesítők, aromás készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez.

( 210 ) M 14 03481
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong, Dongguan (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépek; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

táblagépek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; fejhallgatók; faxgépek; mobiltelefonok;
okostelefonok; videó felvevők; fényképezőgépek, kamerák; integrált áramkörök; riasztók; elemek, elektromos;
töltők elektromos elemekhez.
42

Műszaki kutatás; vegyészeti kutatás; ipari formatervezés; szoftvertervezés; számítógép szoftver tanácsadás;

felhőalapú számítástechnika; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes programok
másolása; nem helyszíni biztonsági mentés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépes rendszerek
távfelügyelete; számítógépes rendszerelemzés.
( 210 ) M 14 03482
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPARTAN FOOD
( 511 ) 29

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

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

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

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

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03488
( 220 ) 2014.11.19.
( 731 ) I+H Ingatlanhasznosító, Építészeti és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező tevékenység.

43

Vendéglátás, időleges szállásadás.

( 210 ) M 14 03514
( 220 ) 2014.11.20.
( 731 ) WOTANIA s.r.o., Mratin (CZ)
( 546 )
( 511 ) 5

Hasmenés elleni készítmény.

( 210 ) M 14 03542
( 220 ) 2014.11.21.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03586
( 220 ) 2014.11.25.
( 731 ) Coverman Kft., Páty (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félig felszerelt takaróponyvák jármüvekhez;

formára alakított huzatok; ponyvák járművekhez; méretre készült ponyvák motorkerékpárokhoz; visszahúzható
burkolatok, ponyvák áruszállító jármüvekhez.
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Előtetők textilanyagokból; függőágyak; kültéri árnyékolók textilből; ponyvák jármüvekhez; ponyvák

szintetikus anyagokból; sátrak; vitorlák; zsákok.
( 210 ) M 14 03590
( 220 ) 2014.11.25.
( 731 ) Ganyi Károly, Ózd (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
41

Jótékonysági gyűjtések, így pénzgyűjtés, ruha-, játék- és egyéb cikkek gyűjtése.
Rendezvények szervezése, honlap-tervezés, -fejlesztés és -frissítés, honlap tervező és fejlesztő szolgáltatás.

( 210 ) M 14 03826
( 220 ) 2014.12.18.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 15 00111
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 214.828
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 03491
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Bolla Dávid István, Budapest (HU)
Bolla Patrícia Diána, Budapest (HU)
( 541 ) LEZSER
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 214.853
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 03886
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont HUNOR
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 214.854
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 03887
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont MAGOR
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 214.855
( 151 ) 2015.02.16.
( 210 ) M 14 03902
( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) Axiál Kft., Baja (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; szoftverek, rögzített; navigációs szoftverek; számítógépes programok navigációs

és helymeghatározási felhasználásra; globális helymeghatározó eszközök; elektronikus globális helymeghatározó
M199

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
rendszerek; GPS készülékek;tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök

mezőgazdasági gépek és járművek számára.
39

GPS [Globális Helymeghatározó Rendszer] navigációs szolgáltatások; navigációs szolgáltatások

mezőgazdasági gépek és járművek vonatkozásában; helymeghatározási szolgáltatások [navigációs
szolgáltatások]; útvonaltervezés [navigációs szolgáltatások]; GPSjeladási és hálózati szolgáltatás.
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

M200

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 14 02282
( 220 ) 2014.07.17.
( 731 ) R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Ortopédiai cikkek.

28

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02533
( 220 ) 2014.08.13.
( 731 ) Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dányi Roland, Dr. Dányi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M201

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 214.592
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 13 03088
( 220 ) 2013.10.24.
( 732 ) FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt., Pécs (HU)
( 541 ) watercoin
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 214.600
( 151 ) 2014.12.12.
( 210 ) M 13 02874
( 220 ) 2013.10.03.
( 732 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Perotti
( 511 ) 29

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

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

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

és más készítmények italokhoz.
M202

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

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

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

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; eladási

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

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

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

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

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
M203

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek.

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

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

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

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

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

( 511 ) 44

Fodrászat, kozmetika, szépségápolás, manikűrszolgáltatás.

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

M204

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

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

( 511 ) 35

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

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

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

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

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M205

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

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

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

( 511 ) 41

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

célú kiállítások szervezése; mikorfilmezés; riporteri szolgáltatások; szakmai újraképzés; szórakoztatás;
videofilmezés.
( 111 ) 214.812
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01631
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

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

M206

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.814
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 02017
( 220 ) 2014.06.26.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEOCITRAN MAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 214.815
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01895
( 220 ) 2014.06.17.
( 732 ) Ternai Csanád, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Tóth Balázs, Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Medikids
( 511 ) 44

Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási

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

( 511 ) 35
44

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

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

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

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

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

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

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

segítségével.
41

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk [nem letölthetők], show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás].
( 111 ) 214.818
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01636
( 220 ) 2014.05.21.
( 732 ) KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Beylikdüzü-Istanbul (TR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

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

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

( 511 ) 3

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

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

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

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

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

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

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

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

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.824
( 151 ) 2015.01.15.
( 210 ) M 14 01391
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) PD-TEAM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Herrmann Géza, Budapest
( 541 ) ECOGUARDS
( 511 ) 42

Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

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

Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

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

( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

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

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

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi használatra; kálcium táplálék kiegészítők.

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

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok

[letölthető]; szoftverek, rögzített.
35

Adóbevallások elkészítése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; számítógépes nyilvántartások kezelése.
42

Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása.
M211

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

Számítógépes szoftverek.
Papír alapú kiadványok.

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

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek.

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

( 511 ) 16
35

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

reklámanyagok terjesztése; marketingtevékenység.
41

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

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

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

( 511 ) 43

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

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

( 511 ) 30

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

tészták.
35

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

nagykereskedelme.
( 111 ) 214.838
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02214
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.839
( 151 ) 2015.01.23.
( 210 ) M 14 02215
( 220 ) 2014.07.09.
( 732 ) F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
( 541 ) Fittföl
( 511 ) 29

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

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

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
21

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

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

22

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

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

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

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

Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi tanácsadás; orvosi szolgáltatás.

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

( 511 ) 29

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

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

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;
javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;
szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
17

Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózásához.

37

Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; járművek karbantartása.

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

( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;
javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;
szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
17

Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózásához.

37

Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; járművek karbantartása.

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

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

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

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

fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].
41

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

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Gyógyszerészeti készítmények.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

( 511 ) 30
32

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

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

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

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 511 ) 16

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

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

iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; irodagépek
borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok;
íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; ívek [papíráruk];
jegyek; karakterek [számok és betűk]; karton; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok;
képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek;
könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; lemezek metszetek készítéséhez; levelezőlapok; levélpapír;
magazinok, revük [időszaki lapok]; másolópapír [papíráru]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok;
nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; papír; papíráruk;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
radírgumik; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy
háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;
sablonok [papíráruk]; sokszorosító papírok; szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;
tolltartók; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

filterek; cigarettás dobozok, nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák;
pipatisztítók; hamutartók dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.
( 111 ) 214.861
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 00547
( 220 ) 2014.02.24.
( 732 ) Szimita-Trade Kft., Újfehértó (HU)
( 546 )
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); gabonából
puffasztással előállított élelmiszer; gabonából puffasztással előállított élelmiszer, ízesítve is; lisztből, darából,
durva őrleményből előállított élelmiszer készítmény; zöldségből készült élelmiszer; zöldségből készült tartósított
élelmiszer; snack gabonából, zöldségből, burgonyából olajban sütve és más módon tartósítva; félkész élelmiszer
készítmény gabonából, zöldségből vagy burgonyából; olajos magvak natúr, olajos magvak sózva.
( 111 ) 214.862
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02080
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)
( 541 ) EGSSH!!!
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

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

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

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 214.864
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02367
( 220 ) 2014.07.23.
( 732 ) Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Belecz Katalin, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 1

Élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

3

Kozmtetikai cikkek; hajmosó szerek.

5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

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

Számítógépes szoftverek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 111 ) 214.868
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02024
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) BSX Gyártó és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)
( 740 ) dr. Demeter István, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

Hőszivattyúk.

37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

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

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

mikrokártyák; mozifilmek, exponált; szoftverek, rögzített.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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

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

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

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 214.871
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 00299
( 220 ) 2014.01.30.
( 732 ) Sárközi Éva 1/3, Dunaharaszti (HU)
Racsmány Ferenc 1/3, Dunaharaszti (HU)
Kirilla Zoltán Róbert 1/3, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Fém építőanyagok; fémszerkezetek.

19

Nem fém építőanyagok; előregyártott házak (nem fémből).

37

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

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

Festékek, kencék, lakkok.

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

( 511 ) 29

Kolbász.

( 111 ) 214.874
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 14 02083
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)
( 541 ) Sedacomp
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

( 511 ) 30
32

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

és más készítmények italokhoz.
43

Fagylaltozó.

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

Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

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

( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
31

Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.

35

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

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

Áruk raktározása.

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

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

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

( 511 ) 16
35

Hírlevelek; kártyák; öntapadó címkék [papíráruk].
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

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

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

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

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

Sörök.

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

( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

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

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

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
42

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

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

( 511 ) 35

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

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

39

Autóbérlés; járművek kölcsönzése.

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

Házasságközvetítés.

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

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

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

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

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

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

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

M227

( 511 ) 28

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Álló edzőkerékpárok, diszkoszok sportcélokra, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, labdák

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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

( 511 ) 20

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

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

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

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

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

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

( 511 ) 37
42

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

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

( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

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

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.947
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02249
( 220 ) 2014.07.15.
( 732 ) Róth Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; marketing.

40

Fogtechnikusi szolgáltatások.

44

Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

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

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

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

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

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( 511 ) 25

Síbakancsok, sícipők, sportlábbelik.

28

Korcsolyák.

( 111 ) 214.955
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02151
( 220 ) 2014.07.02.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vulkán a jégen
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 214.956
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 02223
( 220 ) 2014.07.11.
( 732 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Bónizs Viktor, Mány
( 541 ) EARL BROWN
( 511 ) 33

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

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

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

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

( 511 ) 5
29

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

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

Húsipari készítmények, húsipari késztermékek, húsipari snack készítmények kereskedelme.

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

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

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

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

programok installációja.
( 111 ) 214.960
( 151 ) 2015.02.05.
( 210 ) M 14 01281
( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Baumit GreyFit
( 511 ) 17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

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

Trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák; növényi növekedésszabályzó készítmények; növényi

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

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység - trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák;

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

42

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

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

Műtrágyák; lombtrágyák; termésnövelő készítmények.

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

( 511 ) 25

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

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 12 00612
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), grafikus ábrázolások,
hírlevelek.
35

Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás.
38

Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

40

Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

41

Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.
( 210 ) M 12 00613
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), grafikus ábrázolások,
hírlevelek.
35

Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás.
38

Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

40

Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

41

Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 116.630
( 210 ) M 73 01607
( 180 ) 2013.10.12.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 213.285
( 732 ) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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( 111 ) 116.674
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 116.685
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 116.704
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.113
( 732 ) Kidde Graviner Limited (No. 4622277), Slough, Berkshire (GB)
( 111 ) 117.224
( 732 ) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois (US)
( 111 ) 117.229
( 732 ) O. Mustad & Son A/S, Gjovik (NO)
( 111 ) 117.234
( 732 ) Jiffy International AS, Kristiansand (NO)
( 111 ) 117.556
( 732 ) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
( 111 ) 117.557
( 732 ) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
( 111 ) 117.564
( 732 ) The Boots Company PLC, Nottingham (GB)
( 111 ) 117.565
( 732 ) The Boots Company PLC, Nottingham (GB)
( 111 ) 117.630
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.773
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 111 ) 117.949
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Co., New York, New York (US)
( 111 ) 118.044
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 124.349
( 732 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 124.878
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( 732 ) Koito Manufacturing Co. Ltd. , Tokió (JP)

( 111 ) 124.968
( 732 ) ROTHMANS of Pall Mall Limited, Zug (CH)
( 111 ) 124.977
( 732 ) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin, Ohio (US)
( 111 ) 125.009
( 732 ) SONY CORPORATION, Tokyo (JP)
( 111 ) 125.012
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 111 ) 125.069
( 732 ) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan (JP)
( 111 ) 125.070
( 732 ) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan (JP)
( 111 ) 125.073
( 732 ) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin, Ohio (US)
( 111 ) 125.221
( 732 ) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 139.853
( 732 ) JONACO Kft., Fehérgyarmat (HU)
( 111 ) 141.907
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.196
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.299
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 143.398
( 732 ) MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 111 ) 143.582
( 732 ) FRUEHAUF, Auxerre (FR)
( 111 ) 143.600
( 732 ) Mecsek-Drog Kft., Pécsvárad (HU)
( 111 ) 143.612
( 732 ) NYPA-FLEXO Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 143.622
( 732 ) Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, Burton Upon Trent, Staffordshire (GB)
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( 111 ) 143.881
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.080
( 732 ) B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 144.098
( 732 ) WEEKENDBUS Közlekedési Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.171
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 144.172
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 144.419
( 732 ) Sanyang Industry Co., Ltd., Hukou, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. (TW)
( 111 ) 144.470
( 732 ) Zoetis P&U LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 144.535
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.695
( 732 ) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)
( 111 ) 144.741
( 732 ) TEKA FIACAO LTDA., Blumenau, Santa Catarina (BR)
( 111 ) 144.780
( 732 ) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
( 111 ) 144.931
( 732 ) NANJING AUTOMOBILE (GROUP) CORPORATION, Nanjing (CN)
( 111 ) 144.938
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 145.258
( 732 ) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 145.772
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 146.023
( 732 ) AGROTERM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft., Peremartongyártelep (HU)
( 111 ) 146.393
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
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( 111 ) 146.434
( 732 ) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Troy, Michigan (US)
( 111 ) 146.456
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 146.599
( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 146.724
( 732 ) Kabushiki Kaisha Sato, Tokyo (JP)
( 111 ) 146.759
( 732 ) The Boots Company PLC., Nottingham (GB)
( 111 ) 146.820
( 732 ) Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)
( 111 ) 146.900
( 732 ) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (HITACHI, LTD.), Tokyo (JP)
( 111 ) 146.951
( 732 ) BONGRAIN S.A., Société Anonyme, Viroflay (FR)
( 111 ) 146.991
( 732 ) Guess? IP Holder L.P., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 146.992
( 732 ) Guess? IP Holder L.P., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 147.001
( 732 ) Yves Saint Laurent Parfums, Neuilly sur Seine (FR)
( 111 ) 147.229
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio
(US)
( 111 ) 147.264
( 732 ) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover (DE)
( 111 ) 147.297
( 732 ) CERVECERIA MODELO, S. DE R.L. DE C.V., México City (MX)
( 111 ) 147.340
( 732 ) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (Fuji Heavy Industries Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 147.341
( 732 ) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (Fuji Heavy Industries Ltd.), Tokyo (JP)
( 111 ) 147.359
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
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( 111 ) 147.360
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 147.457
( 732 ) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég), Redmond, Washington (US)
( 111 ) 147.483
( 732 ) Flowserve Management Company, Irving, Texas (US)
( 111 ) 147.611
( 732 ) Harlequin Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 147.636
( 732 ) Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 147.739
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 148.057
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 148.063
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.064
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.506
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 148.720
( 732 ) Ing. Werner Weissenböck Gesellschaft m.b.H., Neunkirchen (AT)
( 111 ) 149.576
( 732 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 111 ) 149.838
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 149.956
( 732 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 150.013
( 732 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)
( 111 ) 150.021
( 732 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)
( 111 ) 152.066
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio
(US)
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( 111 ) 153.120
( 732 ) BP p.l.c., London (GB)
( 111 ) 156.407
( 732 ) Danisco A/S, Koppenhága (DK)
( 111 ) 160.107
( 732 ) Belron Hungary Kft - Zug branch, Zug (CH)
( 111 ) 183.379
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 183.732
( 732 ) Gész, Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 183.841
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.844
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.007
( 732 ) Szende Attila, Pécs (HU)
( 111 ) 184.079
( 732 ) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.340
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.364
( 732 ) GÖDÖR Bt., Sopron (HU)
( 111 ) 184.379
( 732 ) Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)
( 111 ) 184.447
( 732 ) Dilsad Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.510
( 732 ) Mráz József, Nyíregyháza (HU)
Mráz Józsefné, Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 184.652
( 732 ) SZA & SZA Autómentő, Kamionmentő, Műszakimentő Betéti Társaság, Levél (HU)
( 111 ) 184.656
( 732 ) SZA & SZA Autómentő, Kamionmentő, Műszakimentő Betéti Társaság, Levél (HU)
( 111 ) 184.770
( 732 ) Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 184.908
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.931
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.944
( 732 ) New Duett Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.963
( 732 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 185.082
( 732 ) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
( 111 ) 185.118
( 732 ) Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 185.125
( 732 ) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 185.305
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Budapest (HU)
( 111 ) 185.373
( 732 ) InfoMed Magyarország Kft., Isaszeg (HU)
( 111 ) 185.442
( 732 ) Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.446
( 732 ) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.467
( 732 ) Kettle Foods, Inc. (Oregon állam törvényei szerint működő vállalat), Salem, Oregon (US)
( 111 ) 185.500
( 732 ) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
( 111 ) 185.520
( 732 ) Melitta Europa GmbH & Co. KG, Minden (DE)
( 111 ) 185.521
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 185.549
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.551
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.562
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( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 185.691
( 732 ) DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Dömsöd (HU)
( 111 ) 185.692
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 185.723
( 732 ) Semsei Angelika, Törökszentmiklós (HU)
( 111 ) 185.739
( 732 ) EUROTEXTIL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.786
( 732 ) Kerekes Kft., Ebes (HU)
( 111 ) 185.837
( 732 ) "3" ÁSZ Kft., Farmos (HU)
( 111 ) 185.912
( 732 ) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
( 111 ) 186.020
( 732 ) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 186.037
( 732 ) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 111 ) 186.052
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 186.079
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
( 111 ) 186.107
( 732 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.159
( 732 ) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 186.375
( 732 ) RENOVEX 2000 Vegyitermék Gyártó- és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
( 111 ) 186.397
( 732 ) MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.p.A., Monza, Milánó (IT)
( 111 ) 186.434
( 732 ) EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)
( 111 ) 186.442
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 186.458
( 732 ) BONGRAIN S.A. société anonyme (részvénytársaság), Viroflay (FR)
( 111 ) 186.460
( 732 ) International Personal Finance plc, Leeds, West Yorkshire (GB)
( 111 ) 186.461
( 732 ) International Personal Finance plc, Leeds, West Yorkshire (GB)
( 111 ) 186.588
( 732 ) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.722
( 732 ) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.741
( 732 ) Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 186.750
( 732 ) CITY TAXI Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 186.867
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,
California állam (US)
( 111 ) 186.880
( 732 ) EMVCo, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), M1-11A, Foster City, California (US)
( 111 ) 186.897
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,
California állam (US)
( 111 ) 186.909
( 732 ) Valeant Pharmaceuticals International, Costa Mesa, California (US)
( 111 ) 186.916
( 732 ) Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 186.917
( 732 ) Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 186.992
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.040
( 732 ) Szentlőrinc Város Önkormányzat, Szentlőrinc (HU)
( 111 ) 187.057
( 732 ) Pizza Hut International, L.L.C., Dallas, Texas (US)
( 111 ) 187.058
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( 732 ) Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 111 ) 187.071
( 732 ) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 187.118
( 732 ) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.119
( 732 ) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.585
( 732 ) Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 111 ) 187.862
( 732 ) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton, Massachusetts (US)
( 111 ) 187.928
( 732 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 111 ) 188.047
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.101
( 732 ) ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.128
( 732 ) Caffé Magic Kft. 1/3, Debrecen (HU)
LAMIGI RAAB Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Győr (HU)
Németh Kávé és Tea Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Agárd (HU)
( 111 ) 188.677
( 732 ) Péntek Erzsébet, Rakamaz (HU)
( 111 ) 188.739
( 732 ) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
( 111 ) 189.580
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York állam (US)
( 111 ) 190.306
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 190.520
( 732 ) REALING Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.602
( 732 ) Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.186
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
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( 111 ) 196.978
( 732 ) lucy apparel, llc, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 205.987
( 732 ) Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)
A rovat 172 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 130.743
( 732 ) ADVANSA B.V., 4861 PM Chaam, Noord-Brabant, the Netherlands (NL)
( 111 ) 144.840
( 732 ) Nobel Biocare Services AG, Kloten (CH)
( 111 ) 155.245
( 732 ) Amphenol Corporation, Wallingford, Connecticut (US)
( 111 ) 156.295
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 162.286
( 732 ) ADVANSA B.V., 4861 PM Chaam, Noord-Brabant, the Netherlands (NL)
( 111 ) 188.054
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.128
( 732 ) Caffé Magic Kft. 1/3, Debrecen (HU)
LAMIGI RAAB Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Győr (HU)
Németh Kávé és Tea Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Agárd (HU)
( 111 ) 189.495
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.496
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.686
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.950
( 732 ) Vibracoustic CV Airsprings GmbH, Hamburg (DE)
( 111 ) 198.300
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.301
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.302
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.303
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 199.663
( 732 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
( 111 ) 200.471
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.472
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.473
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.474
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.316
( 732 ) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.749
( 732 ) NETVESTOR Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.336
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 111 ) 206.498
( 732 ) Kaja.hu Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.629
( 732 ) Hurefin Ltd., London (GB)
( 111 ) 210.692
( 732 ) Hurefin Ltd., London (GB)
( 111 ) 210.941
( 732 ) JCM INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.115
( 732 ) Biogenic World Laboratories Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.010
( 732 ) Kaja.hu Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.530
( 732 ) Hurefin Ltd., London (GB)
A rovat 30 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 118.211
( 732 ) Shiseido Co., Ltd.,, Tokió (JP)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 127.151
( 732 ) Szolnoki István, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest
( 111 ) 128.588
( 732 ) DASITIMA LTD, Limassol (CY)
( 740 ) Csabai, Linder és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 131.869
( 732 ) Shiseido Co., Ltd.,, Tokió (JP)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.870
( 732 ) Shiseido Co. Ltd., Tokió (JP)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.907
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.196
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.931
( 732 ) NANJING AUTOMOBILE (GROUP) CORPORATION, Nanjing (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 147.297
( 732 ) CERVECERIA MODELO, S. DE R.L. DE C.V., México City (MX)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.063
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 148.064
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 157.308
( 732 ) DASITIMA LTD, Limassol (CY)
( 740 ) Csabai, Linder és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 157.312
( 732 ) DASITIMA LTD, Limassol (CY)
( 740 ) Csabai, Linder és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 157.317
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( 732 ) DASITIMA LTD, Limassol (CY)

( 740 ) Csabai, Linder és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 158.717
( 732 ) Shiseido Co., Ltd., Tokió (JP)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 166.801
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 168.731
( 732 ) DASITIMA LTD, Limassol (CY)
( 740 ) Csabai, Linder és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 169.469
( 732 ) Shiseido Co., Ltd., Tokio (JP)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 184.676
( 732 ) Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 184.907
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)
( 740 ) Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 184.909
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 740 ) Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 190.306
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 192.018
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 192.122
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Oszágos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 198.492
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.080
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 111 ) 208.995
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
A rovat 27 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 118.211
( 732 ) Shiseido Co., Ltd.,, Tokió (JP)
( 111 ) 127.151
( 732 ) Szolnoki István, Budapest (HU)
( 111 ) 131.869
( 732 ) Shiseido Co., Ltd.,, Tokió (JP)
( 111 ) 131.870
( 732 ) Shiseido Co. Ltd., Tokió (JP)
( 111 ) 141.907
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.196
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 144.931
( 732 ) NANJING AUTOMOBILE (GROUP) CORPORATION, Nanjing (CN)
( 111 ) 147.297
( 732 ) CERVECERIA MODELO, S. DE R.L. DE C.V., México City (MX)
( 111 ) 148.063
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.064
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 158.717
( 732 ) Shiseido Co., Ltd., Tokió (JP)
( 111 ) 166.801
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 169.469
( 732 ) Shiseido Co., Ltd., Tokio (JP)
( 111 ) 184.676
( 732 ) Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 184.907
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( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

( 111 ) 184.909
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 111 ) 190.306
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 192.018
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 192.122
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Oszágos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 208.080
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 208.995
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
A rovat 21 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 116.980
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 116.987
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.004
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.053
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.071
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 124.942
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 124.944
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 124.945
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 124.952
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 125.130
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.205
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.208
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.213
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.377
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.382
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 126.025
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 126.213
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 129.251
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 139.606
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 139.736
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.080
( 732 ) B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 146.900
( 732 ) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (HITACHI, LTD.), Tokyo (JP)
( 111 ) 147.611
( 732 ) Harlequin Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 151.904
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 151.905
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 152.349
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.167
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( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 168.170
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.129
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 182.673
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.544
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.732
( 732 ) Gész, Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 183.819
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.079
( 732 ) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.179
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.237
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.392
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.499
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.590
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.652
( 732 ) SZA & SZA Autómentő, Kamionmentő, Műszakimentő Betéti Társaság, Levél (HU)
( 111 ) 184.656
( 732 ) SZA & SZA Autómentő, Kamionmentő, Műszakimentő Betéti Társaság, Levél (HU)
( 111 ) 184.908
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.931
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.125
( 732 ) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
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( 111 ) 185.154
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.305
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Budapest (HU)
( 111 ) 185.373
( 732 ) InfoMed Magyarország Kft., Isaszeg (HU)
( 111 ) 185.467
( 732 ) Kettle Foods, Inc. (Oregon állam törvényei szerint működő vállalat), Salem, Oregon (US)
( 111 ) 185.520
( 732 ) Melitta Europa GmbH & Co. KG, Minden (DE)
( 111 ) 185.723
( 732 ) Semsei Angelika, Törökszentmiklós (HU)
( 111 ) 185.837
( 732 ) "3" ÁSZ Kft., Farmos (HU)
( 111 ) 186.442
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.499
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.585
( 732 ) Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 111 ) 187.674
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.312
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.083
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.698
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 197.188
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.399
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.446
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 201.373
( 732 ) Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)
( 111 ) 201.832
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 202.624
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.498
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.588
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.589
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.592
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.794
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.395
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.396
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.894
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.896
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.477
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.945
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.774
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 211.104
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.105
( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.106
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( 732 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 211.664
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
A rovat 80 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 195.712
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.721
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.722
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.726
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.727
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.728
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 198.832
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.412
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.153
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.868
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.917
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( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.345
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.624
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.808
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.810
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.813
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.818
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 740 ) Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.177
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.189
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.194
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.041
( 732 ) PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.049
( 732 ) PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.268
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 208.278
( 732 ) Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 208.696
( 732 ) Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.342
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.343
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.871
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.873
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 213.179
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 30 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviseleti megbízás
( 210 ) M 13 03741
( 731 ) Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU)
( 740 ) Takács Ágnes, Szeged
( 210 ) M 14 02660
( 731 ) Bartosné Zelei Zsuzsa, Miskolc (HU)
( 740 ) Lengyelné dr. Sebő Katalin, Miskolc
( 210 ) M 14 03652
( 731 ) LEO Pharma A/S, Ballerup (DK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 14 01417
( 731 ) Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)
( 740 ) dr. Szabó Zsombor, Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 14 01418
( 731 ) Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)
( 740 ) dr. Szabó Zsombor, Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 13 02592
( 731 ) GRANTIS Hungary Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00312
( 731 ) NHB Növekedési Hitel Bank Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 01149
( 731 ) FremantleMedia Netherlands B.V., ET Hilversum (NL)
( 210 ) M 14 02299
( 731 ) INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
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( 210 ) M 89 02559
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szakál Róbert ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 92 04362
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 96 00795
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 95 02969
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 96 00796
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 97 03232
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 97 02640
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 96 00714
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Réti és Antall Ügyvédi iroda, Budapest
( 210 ) M 99 02050
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 00 01845
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 01 00700
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 00702
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 02 00954
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00952
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00950
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( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00956
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 01 04948
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 02 00962
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00948
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00960
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 01 05359
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 00957
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 02 03242
( 731 ) Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)
( 210 ) M 02 03243
( 731 ) Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)
( 210 ) M 03 01877
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 03 01878
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 03 02593
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 02 03241
( 731 ) Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)
( 210 ) M 04 01411
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 210 ) M 04 01978
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 01979
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 04 00937
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 03556
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 03039
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 04711
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 05 00995
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 04 04321
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 05 01139
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 05 01010
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 04 04896
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 04 05090
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 05 03463
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 03158
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 07 00597
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 07 00595
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 00701
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 00702
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02064
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 08 00498
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 00448
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 09 01566
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 01506
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 02222
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 02438
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 09 03409
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 09 03373
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 10 00178
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 10 00716
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 210 ) M 10 00714
( 731 ) Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 10 00710
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 09 02437
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 09 01608
( 731 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 01836
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 210 ) M 09 02221
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 11 01864
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 02146
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 02145
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 02144
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 04148
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 03175
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 03176
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

( 210 ) M 12 02061
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
dr. Németh Mónka, Budapest
( 210 ) M 12 02062
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
dr. Németh Mónika, Budapest
( 210 ) M 12 02063
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
dr. Németh Mónika, Budapest
( 210 ) M 12 03470
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Mónika, Budapest
( 210 ) M 12 04135
( 731 ) Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 04029
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 12 04028
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 04150
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 04146
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 11 04149
( 731 ) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 81 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 812.392
( 541 ) Claus C. Jacob
( 511 ) 33
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 885.211
( 541 ) MAJESTIC
( 511 ) 34
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 943.467
( 541 ) TT 380
( 511 ) 10
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.050.308
( 541 ) NOVODOR
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.137.441
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.155.742
( 541 ) METSÄ
( 511 ) 1, 16-17, 19, 21, 35, 40, 42, 44
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.189.734
( 541 ) AEROFIT
( 511 ) 12
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
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( 111 ) 1.205.640
( 541 ) EASYLINER
( 511 ) 36
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.488
( 546 )
( 511 ) 33, 43
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.553
( 541 ) LAZURTON
( 511 ) 2, 19, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.576
( 546 )

( 511 ) 6, 8-9, 16-17, 19-20
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.604
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.627
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.646
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( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.649
( 541 ) HENNESSY CRAFTING THE FUTURE SINCE 1765
( 511 ) 33, 41
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.654
( 541 ) CONFEX
( 511 ) 35-36, 41
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.719
( 541 ) LAZURTOP
( 511 ) 2, 19, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.737
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( 546 )

( 511 ) 32-33, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.767
( 541 ) Doing Things Better
( 511 ) 1, 5, 31, 44
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.818
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.836
( 546 )

( 511 ) 18
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.854
( 546 )
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( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.857
( 541 ) BEYRO
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.220.958
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.019
( 546 )

( 511 ) 33, 41
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.022
( 541 ) NARCISO NARCISO RODRIGUEZ
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.049
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.078
( 546 )
( 511 ) 29
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.125
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( 546 )

( 511 ) 1, 5, 31
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.150
( 541 ) TAILOR & SON
( 511 ) 14, 18
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.156
( 546 )

( 511 ) 29-31
( 580 ) 2014.10.30.
( 450 ) GAZ 42/2014
( 111 ) 1.221.232
( 541 ) AKKA RESEARCH
( 511 ) 9, 35-39, 41-42, 45
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.264
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.282
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.283
( 541 ) Packaging for Life
( 511 ) 16
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( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.284
( 541 ) LK & JNS DEW
( 511 ) 25
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.347
( 546 )
( 511 ) 11, 19-22
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.382
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.423
( 546 )

( 511 ) 12, 35, 37, 39
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.424
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( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.439
( 541 ) FASCÍNO
( 511 ) 3, 10, 25
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.475
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.509
( 541 ) POWER SHINE
( 511 ) 2-3, 21
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.537
( 541 ) PIKOK PANNONIA
( 511 ) 29
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.563
( 541 ) KAIROS WATCH
( 511 ) 14
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.629
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( 546 )

( 511 ) 29, 31
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.705
( 541 ) Liemo
( 511 ) 11
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.710
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2014.11.06.
( 450 ) GAZ 43/2014
( 111 ) 1.221.809
( 541 ) PlastRetard
( 511 ) 1
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.824
( 546 )

( 511 ) 9, 11, 21
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.833
( 546 )
( 511 ) 35, 38, 41
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
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( 111 ) 1.221.853
( 546 )

( 511 ) 29-30, 32
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.892
( 546 )
( 511 ) 1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.909
( 541 ) xpand
( 511 ) 6, 12, 40
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.920
( 541 ) DREAM BRONZE BB
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.932
( 541 ) FUNTASY
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.221.955
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.022
( 546 )
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( 511 ) 3, 21, 41
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.023
( 541 ) LAZURBASE
( 511 ) 2, 19, 35
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.093
( 541 ) ORIFLAME TRUE PERFECTION
( 511 ) 3
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.138
( 541 ) RITUAL
( 511 ) 9
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.139
( 546 )
( 511 ) 5, 10, 20, 44
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.189
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( 546 )

( 511 ) 32-33, 35
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.221
( 546 )
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.234
( 541 ) ROSUDAPIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.267
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.280
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( 541 ) SCOUT
( 511 ) 9
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.334
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.348
( 546 )

( 511 ) 1, 16, 35
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.365
( 546 )
( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.429
( 541 ) MELCloud
( 511 ) 9, 11
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.562
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.563
( 546 )
( 511 ) 7
W44

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 3. szám, 2015.02.16.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.579
( 541 ) Noble Essence
( 511 ) 30
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
( 111 ) 1.222.636
( 541 ) LIRALINK TECNOLOGIA
( 511 ) 38, 41-42
( 580 ) 2014.11.13.
( 450 ) GAZ 44/2014
A rovat 75 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 510.030
( 151 ) 2015.01.06.
( 111 ) 515.782
( 151 ) 2015.01.06.
( 111 ) 629.129
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 681.761
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 792.247
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 829.176
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 830.656
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 831.412
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 834.260
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 899.934
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.195.023
( 151 ) 2015.01.07.
( 111 ) 1.204.870
( 151 ) 2015.01.06.
( 111 ) 1.204.883
( 151 ) 2015.01.06.
( 111 ) 1.205.172
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.178
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.181
( 151 ) 2015.01.29.
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( 111 ) 1.205.230
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.243
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.308
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.451
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.461
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.478
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.568
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.569
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.631
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.632
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.729
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.753
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.205.773
( 151 ) 2015.01.29.
( 111 ) 1.206.321
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.323
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.337
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.346
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.350
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( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.358
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.371
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.384
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.404
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.414
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.417
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.467
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.475
( 151 ) 2015.02.02.
( 111 ) 1.206.487
( 151 ) 2015.02.02.
A rovat 43 darab közlést tartalmaz.
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