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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 13 01227
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPEED FITT
( 511 ) 5
29

Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék,

lekvárok, kompótok; tojás, sajt, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

étkeztetés.
( 210 ) M 14 01156
( 220 ) 2014.04.14.
( 731 ) Gitta Bernadett, Siklós (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Budapest
( 541 ) Meghívódiszkont
( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; könyvjelzők; levelezőlapok, levélpapír, öntapadó címkék [papíráruk]; papír;

papíráruk; pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétviasz; pergamenpapír; szalvéták, papírból; üdvözlőlapok/kártyák;
zsírpapír, viaszpapír.
( 210 ) M 14 01393
( 220 ) 2014.04.30.
( 731 ) Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Pál András, Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vágyaim.hu
( 511 ) 39

Termékek szállítása és raktározása; termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása;

áruk szállítása; áruk csomagolása; áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások;szolgáltatások áruk kirakodásához;
áruk házhozszállításának megszervezése; szolgáltatások áruk tárolására; kereskedelmi áruk tárolása; szállítás,
áruküldési szolgáltatások; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.
41

Online kiadványok megjelentetése.

( 210 ) M 14 01461
( 220 ) 2014.05.08.
( 731 ) Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)
( 541 ) AMSTERDAM
( 511 ) 43
44

Kávézó.
Szolárium szolgáltatás.

( 210 ) M 14 01580
( 220 ) 2014.05.16.
( 731 ) Fábián Miklós 50%, Békéscsaba (HU)
Mochnács Emese 50%, Békéscsaba (HU)
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( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék (ruházat); dzsömper ruhák;
elasztikus nadrágok; fejfedők; fejszalagok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők;
fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok;
harisnyanadrágok; harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok;
kamáslik; kerékpáros öltözetek; kesztyűk; kezeslábasok; kombinék; lábbelik; lábbeli felsőrészek; lábszárvédők,
kamáslik; magas szárú lábbelik; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; nadrágok; női
ruhák; nyaksálak; öltözékek vizisíeléshez; övek; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk;
sapkák; sálak; sárcipők; síkesztyűk; short-ok; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; szoknyák;
talpak lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.
( 210 ) M 14 01985
( 220 ) 2014.06.20.
( 731 ) Click On Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Click On
( 511 ) 9

Interfészek [informatika]; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

számítógépprogramok rögzített; szoftverek rögzített.
35

Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; keresőmotor optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web
szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási
szolgáltatások; 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.
( 210 ) M 14 02000
( 220 ) 2014.06.23.
( 731 ) Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Góliát Gombóc
( 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).
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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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02075
( 220 ) 2014.07.01.
( 731 ) Kőszegi László, Tamási (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hőgyészi Agrokémia
( 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.

( 210 ) M 14 02364
( 220 ) 2014.07.23.
( 731 ) MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok; bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből;
cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék
[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festővásznak; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;
gumírozott szalagok [papíráruk]; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hírlevelek; írásminták; iratgyűjtők, dossziék;
iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével;
irodai gumiszalagok; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések;
írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; írótollak; iskolaszerek [papíráruk];
ívek [papíráruk]; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák;
katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti
cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek;
könyvtámaszok; kromolitográfiák; leffentyűk [könyvkötészet]; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; litografált
műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; másolópapír [papíráru]; matricák,
lehúzóképek; metszetek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; naplófőkönyvek, főkönyvek;
naptárak; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;
papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok
elektrokardiográfokhoz; papírok regisztrálókészülékekhez; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok
vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai
cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírM633
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vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzsebkendők; pauszmásolatok;

pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pergamenpapír; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk];
sablonok törléshez; stencilek; szalvéták, papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szűrőanyagok
[papír]; szűrőpapír; tárgymutatók, repertóriumok; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;
töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; vászon
könyvkötéshez; vászonpausz; világító papír; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból;
zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
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).
( 210 ) M 14 02382
( 220 ) 2014.07.24.
( 731 ) U-R LAB SAS 100%, Paris (FX)
( 740 ) Kató Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Éttermekkel, étkezéssel kapcsolatos magazinok, időszaki lapok, katalógusok.

35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

36

Étkezési utalványok kibocsátása.

37

Catering, étkeztető berendezések felszerelése; catering, étkeztetési felszerelések karbantartása.

38

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

39

Élelmiszercsomagolás.

41

Éttermekkel, étkeztetéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.

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).

( 210 ) M 14 02660
( 220 ) 2014.09.01.
( 731 ) Bartosné Zelei Zsuzsa, Miskolc (HU)
( 740 ) Lengyelné dr. Sebő Katalin, Miskolc
( 541 ) Fald Fel Amerikát Étterem
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02711
( 220 ) 2014.09.05.
( 731 ) SHOW PLUS Lapkiadó és Marketing-kommunikációs Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Márton, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, nyomdabetűk,

klisék.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Könyvkiadás.

( 210 ) M 14 02723
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Qlight
( 511 ) 9

Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
számológépek.
12

Kerékpár csengő, kerékpár pumpák.

17

Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

( 210 ) M 14 02724
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9

Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
számológépek.
12

Kerékpár csengő, kerékpárpumpa.

17

Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

( 210 ) M 14 02728
( 220 ) 2014.09.09.
( 731 ) Kolosa János, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kerítések, kerítés elemek

és ezek alkatrészei; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.
35

Fémszerkezetek, kerítések, kerítés elemek, zuhanyok, zuhanykabinok reklámozása; kereskedelme;

kereskedelmi adminisztrációja.
44

Higiéniás szolgáltatások, zuhanyok, zuhanykabinok üzemeltetése.

( 210 ) M 14 02927
( 220 ) 2014.09.25.
( 731 ) Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gócza Gabriella, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
35

Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

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).
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 02956
( 220 ) 2014.09.29.
( 731 ) CIB BANK Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIB Előrelépő Személyi Kölcsön
( 511 ) 36

Bankügyletek; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03073
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (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 (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 03074
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (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 (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03075
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (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 (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03076
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03212
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Molnár Tibor, Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők, vitaminok és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

25

Ruházati cikkek.

35

Reklámozás, táplálékkiegészítők, vitaminok és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára

kiskerekedeleme, nagykereskedelme, internetes kereskedeleme.
( 210 ) M 14 03230
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Müller Lászlóné, Budapest (HU)
( 740 ) Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Müller Rózsa jósnő, ezoterikus mágus és író
( 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); és akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és
lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, képzés.
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); és jóslás, kártyavetés, számmisztika, horoszkópkészítés,
ezoterikus tanácsadás, életviteli tanácsadás.
( 210 ) M 14 03319
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

39

Utazásszervezés.

43

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

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
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( 210 ) M 14 03320
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

39

Utazásszervezés.

43

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

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
( 210 ) M 14 03321
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

39

Utazásszervezés.

43

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

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
( 210 ) M 14 03341
( 220 ) 2014.11.06.
( 731 ) HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PatikaPlatform
( 511 ) 35

Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing
szolgáltatasok; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül.
38

Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

számítógép terminálok közötti összeköttetések.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; 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;
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számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 210 ) M 14 03347
( 220 ) 2014.11.06.
( 731 ) Bokor Gyöngyi 33%, Budakeszi (HU)
Keglovics Attila 34%, Budapest (HU)
Várkonyi László 33%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Fényemittáló diódák (LED-ek), szoftverek világítás szabályozására.
Világítóberendezések, lámpák, asztali lámpák, csillárok, falikarok, mennyezetvilágítás,kiegészítők és

tartozékok világításhoz, lámpaernyők, lámapestek,fénycsövek, LED diódás berendezések.
42

Épületvilágítás tervezése, beltéri és kültéri világítás tervezése, belső építészeti tervezés.

( 210 ) M 14 03386
( 220 ) 2014.11.11.
( 731 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi
( 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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03387
( 220 ) 2014.11.11.
( 731 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi
( 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).
37

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

szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).

M640

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 14 03464
( 220 ) 2014.12.18.
( 731 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Magazinok, időszaki lapok, újságok.
Reklámanyagok terjesztése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, árubemutatás, áruk bemutatási kommunikációs médiában, áruminták
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, számítógépes nyilvántartások
kezelése, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk és tanácsadás
fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi
információs ügynökségek, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek, üzleti információk.
( 210 ) M 14 03513
( 220 ) 2014.11.20.
( 731 ) Déri Diána, Veresegyház (HU)
Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) ÉLEDŐ TEMETŐ
( 511 ) 16

Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

45

Temetkezési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03518
( 220 ) 2014.11.20.
( 731 ) LEK, Tovarna Farmacevtskih In Kemicnih Izdelkov, D.D., Ljubljana (SI)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PERSEN
( 511 ) 5

Gyógynövény készítmény az idegek, valamint az alvási rendellenességek kezelésére.

( 210 ) M 14 03551
( 220 ) 2014.11.24.
( 731 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, 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
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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 03607
( 220 ) 2014.11.26.
( 731 ) RUBIN Szegedi Paprikafeldolgozó Kft., Szeged-Szőreg (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerpaprika.

( 210 ) M 14 03638
( 220 ) 2014.11.28.
( 731 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) joker
( 511 ) 29

Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,
füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.
( 210 ) M 14 03642
( 220 ) 2014.12.01.
( 731 ) Sándor Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, távközlési berendezések,

telefonok és alkatrészeik, üzenetrögzítők.
38

Távközlés, telekommunikáció, telefon-összeköttetések, távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési,

telefonközpont szolgáltatások.
42

Műszaki tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerek tervezése.
( 210 ) M 14 03643
( 220 ) 2014.12.01.
( 731 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) pásztor
( 511 ) 29

Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,
füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.
( 210 ) M 14 03645
( 220 ) 2014.12.01.
( 731 ) BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 03659
( 220 ) 2014.12.02.
( 731 ) Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kisújszállás (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03670
( 220 ) 2014.12.03.
( 731 ) Sipőcz Pál, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
2

Talajjavítók, talajjavító adalékok; mezőgazdasági mész.
Festékek; adalékok festékekhez; kötőanyagok festékekhez; mészfesték; mészlé; mésztej

19

Nem fém építőanyagok; mész; folyékony mész alapú termékek.

( 210 ) M 14 03683
( 220 ) 2014.12.03.
( 731 ) Cerazus Hungária Kertészeti Kft., Mór (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.
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( 210 ) M 14 03684
( 220 ) 2014.12.03.
( 731 ) NET'96 Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (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; adatfeldolgozó készülékek; anyagok elektromos
vezetékekhez (huzalok, kábelek); egér-alátétek; egér (számítógép-periféria); fejhallgatók; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; GPS készükékek; laptop
számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; lemezadagolók, juke boxok (informatika); memóriakártyák,
intelligens mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mikrofonok; navigációs eszközök; nyomtatók
számítógépekhez; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes játékszoftver; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok
(letölthető); számítógép programok, rögzített; szoftverek, rögzített; táblagépek; nyomtatott áramköri lapok;
nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; pendrájvok (USB); scannerek, optikai
letapogatók (informatika); optikai adathordozók, optikai készülékek és eszközök.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése,
karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; számítógépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumokból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus
adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web
oldalakhoz; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 14 03708
( 220 ) 2014.12.05.
( 731 ) Várkonyi Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) ifj. dr. Boglutz István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Műtárgy kereskedelem, árverés, bemutatás.

36

Műtárgyak, régiségek értékbecslése.

41

Kiállítások, bemutatók szervezése.

( 210 ) M 14 03717
( 220 ) 2014.12.08.
( 731 ) Mencsik Arnold, Vác (HU)
( 546 )
( 511 ) 24

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

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03754
( 220 ) 2014.12.11.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,
irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},
ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb
hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű
hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;
egyéb sajtóhirdetések.
36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül
nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
( 210 ) M 14 03755
( 220 ) 2014.12.11.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTPay
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,
irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},
ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb
hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű
hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;
egyéb sajtóhirdetések.
36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül
nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
( 210 ) M 14 03756
( 220 ) 2014.12.12.
( 731 ) Hanzel Henrik István, Budapest (HU)
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Karászi Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03758
( 220 ) 2014.12.12.
( 731 ) Berekai Judit, Budapest (HU)
( 740 ) Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHOLIPS
( 511 ) 30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03763
( 220 ) 2014.12.12.
( 731 ) BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BAUMIT-MESTER
( 511 ) 17

Dilatációs hézagkitöltők; guttapercha, guttapercsa; hangszigetelő anyagok; hősugárzást gátló anyagok;

hőszigetelő anyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok
nyílászárókhoz; szigetelő festékek; szigetelők; tömítések, szigetelések.
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).
( 210 ) M 14 03766
( 220 ) 2014.12.13.
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( 731 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

( 541 ) Paradise
( 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); töltött ostya;
vattacukor.
( 210 ) M 14 03767
( 220 ) 2014.12.13.
( 731 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Paradise Night
( 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); töltött ostya;
vattacukor.
( 210 ) M 14 03804
( 220 ) 2014.12.16.
( 731 ) GourmetsFood Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Étolaj.

( 210 ) M 14 03816
( 220 ) 2014.12.17.
( 731 ) Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)
Déri Diána, Veresegyház (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból, vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; plakátok, falragaszok; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

45

Temetkezési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03837
( 220 ) 2014.12.18.
( 731 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sebury
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03888
( 220 ) 2014.12.22.
( 731 ) FMB Service Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 03904
( 220 ) 2014.12.23.
( 731 ) TRIPTARA HUNGÁRIA KFT., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) UNIC
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03917
( 220 ) 2014.12.29.
( 731 ) MENELAUS B.V., Nieuwegein (NL)
( 740 ) dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, festékanyagok és színezékek; színezékrögzítő szerek; festékek szövetekre és bőrre; felületaktív

anyagokat tartalmazó festék- és színező készítmények; fehérítők festékek, festékanyagok és színezékek
formájában.
3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, fehérítő-, mosó- és dörzsölő készítmények és anyagok; szappanok és

mosószerek; folttisztító és színezőanyag-eltávolító készítmények; szövetfehérítő készítmények; mosogató
folyadékok; fényező-, lezáró- és felújító készítmények bőrre, szarvasbőrre, műbőrre és lábbelire, mindezek
bőrápoló termékek formájában; felújító készítmények mosáshoz és szövetekhez; festékeket, festékanyagokat és
színezékeket tartalmazó tisztítókészítmények; optikai fehérítőanyagok és színfehérítő anyagok; színezőanyagok
mosodai használatra; fehérítő készítmények és anyagok; átitatott és előnedvesített kendők, amelyek bőrtárgyak és
bútorok tisztítására, megújítására, táplálására és védelmére szolgáló készítményeket tartalmaznak.
( 210 ) M 14 03922
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( 220 ) 2014.12.29.
( 731 ) KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej és tejtermékek.

32

Magyarországról származó ásványvizek és szénsavas vizek.

33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 14 03932
( 220 ) 2014.12.30.
( 731 ) KÜRT AKADÉMIA Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Stegmajer Péter ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú

információk.
( 210 ) M 15 00002
( 220 ) 2015.01.06.
( 731 ) Somogy Megyei Kormányhivatal 70%, Kaposvár (HU)
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Dénes ügyvéd, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

óvodák (nevelés); versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

( 210 ) M 15 00016
( 220 ) 2015.01.07.
( 731 ) Dubayné Czinege Zsuzsa, Nyírpazony (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 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).
20

Ajándéktárgyak fából, dobozok fából tárolási és csomagolási célra, szappantartó doboz, ékszerdoboz,

kulcstartó szekrény, szalvétatartó, papírzsebkendő-tartó, kártyatartódoboz, teafiltertartó, fűszertartó, levéltartó
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kisszekrény, irattartó fadosszié, képkeret, fakaspó, varródoboz, ajtó- és ablakdíszek fából, adventi koszorú,

illóolajtartó fadoboz, szappanalátét.
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00050
( 220 ) 2015.01.13.
( 731 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej, angolszalonna, bab, tartósított; baromfi,nem élő; csemegeuborka, disznóhús, disznózsír, dzsemek,

faggyú, étkezési célra; fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, gomba, halból készített ételek, halfilé,
hentesáruk, hús, húskivonatok, húskonzervek, húskocsonya, húsleves, erőleves,húsleves koncentrátumok, hús,
tartósított;, joghurt, kefír, kolbász, gyümölcs chips, gyümölcskonzervek, lencse, tartósított; máj, májpástétom,
mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve, pacal, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, sonka, sózott hal, sózott hús, sűrített tej, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, tej, tejes
italok, főként tejet tartalmazó; tejszín, tejtermékek, tojások, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka, zsírok, étkezési;
zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
( 210 ) M 15 00051
( 220 ) 2015.01.13.
( 731 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 33

Gyomorkeserű italok, likőrök, emésztést elősegítő italok (Magyarországon előállított).

( 210 ) M 15 00066
( 220 ) 2015.01.14.
( 731 ) DENTAL DIAMOND Kft., Monor (HU)
( 740 ) dr. Szőcs Árpád László, Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

szájvizek, nem gyógyászati használatra.
21

Elektromos kefék; fogkefék; fogselyem, fogászati célokra.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

44

szolgáltatások.
( 210 ) M 15 00141
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) RAMIRIS EUROPE KFT 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 541 ) IRIS
( 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).
38

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

( 210 ) M 15 00151
( 220 ) 2015.01.21.
( 731 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta Réka, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00180
( 220 ) 2015.01.22.
( 731 ) Water&Soil Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VízŐr
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; trágyák; műtrágyák; műtrágyázó készítmények;

talajkondicionáló vegyi termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; talajjavító anyagok; víz
megkötésére alkalmas készítmények; organikus mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; organikus
trágyák; organikus műtrágyák; organikus műtrágyázó készítmények; organikus talajkondicionáló vegyi termékek;
növények növekedését szabályozó organikus készítmények; organikus talajjavító anyagok; víz megkötésére
alkalmas organikus készítmények.
5

Talajfertőtlenítő készítmények; organikus talajfertőtlenítő készítmények.

( 210 ) M 15 00230
( 220 ) 2015.01.27.
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( 731 ) Gold Consulting Szociális Szövetkezet, Kaposvár (HU)

( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek.

20

Bútorok, lakberendezési tárgyak, tárolók.

28

Játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.

( 210 ) M 15 00233
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 541 ) Kaptárkő
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 15 00244
( 220 ) 2015.01.28.
( 731 ) AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Cinemusic
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
38

Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

41

Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangversenyek szervezése és
lebonyolítása; kulturális kiállítások és fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene
összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték; rendezvényszervezés.
( 210 ) M 15 00245
( 220 ) 2015.01.28.
( 731 ) AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Klasszik Rádió
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
38

Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

41

Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; kulturális kiállítások és
fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék,
varieték; rendezvényszervezés.
( 210 ) M 15 00291
( 220 ) 2015.02.02.
( 731 ) Maximus HCD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Converse Made by You
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 15 00292
( 220 ) 2015.02.03.
( 731 ) Szabó Erika Julianna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
26

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.

( 210 ) M 15 00298
( 220 ) 2015.02.03.
( 731 ) Burzi Zsolt, Vácduka (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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00309
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) Dante International S.A., Bucharest (RO)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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), DVDk és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
25

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00374
( 220 ) 2015.02.12.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 541 ) BEREVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00376
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BRODIXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00377
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CALVINIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00378
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CIEXIM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00379
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CIPPAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00380
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CISSALA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00381
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CODRAVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00382
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CORLAVIM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00383
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 541 ) DIXIROL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00384
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DORIVAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00385
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ESPARTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00386
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ETINOCEPT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00387
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GIFELIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00388
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GOALING
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00390
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) HEKLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00391
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) IXIFOR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00392
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JOVARINE
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Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00408
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TELEXER
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00409
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TEMIVAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00410
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VADIZOL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00411
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VARIDEX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00412
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZENZYLLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00415
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZORITA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00465
( 220 ) 2015.02.18.
( 731 ) LAGON-FINAGRO Gyártó, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Gyom Stop
( 511 ) 5
44

Gyomirtó szerek (herbicidek).
Növényvédelmi szolgáltatások.

A rovat 100 darab közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 215.420
( 151 ) 2015.04.14.
( 210 ) M 15 00470
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Österreichische Post AG, Wien (AT)
( 740 ) dr. Haverla Szandra, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEIBRA
( 511 ) 35

Marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek.
39

Futárszolgálat; postaküldemények továbbítása.

( 111 ) 215.421
( 151 ) 2015.04.14.
( 210 ) M 15 00471
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Österreichische Post AG, Wien (AT)
( 740 ) dr. Haverla Szandra, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek.
39

Futárszolgálat; postaküldemények továbbítása.

( 111 ) 215.423
( 151 ) 2015.04.14.
( 210 ) M 15 00754
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) Zala Springs Golf Resort Zrt., Zalacsány (HU)
( 740 ) dr. Incze András Péter, Budapest
( 541 ) CAMP DAVID HUNGARY
( 511 ) 41
43

Golfpályák üzemeltetése; sportversenyek rendezése.
Rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

M657

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 14 02955
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) Büi Szilveszter, Szeged (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi 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 (azosztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) kivéve
bonbonok; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé; csokoládéalapú italok;
csokoládés mousse-ok; csokoládés tej; desszert mousse-ok; édesgyökér; édesgyökérnyalókák; fagyasztott joghurt;
fagylalt jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé; jég; jégkrém por; kakaó; kakaó alapú italok; kakaótejes ital;
kandiscukor; karamellák; marcipán; menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; pasztillák;
pralinék;pudingok; szörbet; tejsodó; tejszínhabot keményítő termékek; töltött cukorkák, fondan.
43

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

valamennyi szolgáltatás) kivéve a csokoládék, csokoládéból készült termékek vonatkozásában nyújtott
szolgáltatások.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

( 511 ) 30
32

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

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéház.

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

Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez.

25

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

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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

Alkoholtartalmú italok, kivéve sörök.

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

Gyógyszerkészítmények.

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

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

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

Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások, számítógépes szoftver fejlesztés; informatikai szoftverek

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

( 511 ) 43

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

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

( 511 ) 35

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

nyújtása, promóciók szervezése.
41

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

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

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

nyújtása, promóciók szervezése.
41

Szórakoztatás, közösségi játékok szervezése.

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

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

szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
36

Hitelkártya és banki szolgáltatások.

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

( 511 ) 9

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

szolgáló készülékek.
20

Tükör.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

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

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

szolgáló készülékek.
20

Tükör.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

( 511 ) 16
30

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

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

Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

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

Borok.

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

( 511 ) 16

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

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

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.255
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02315
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;
gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;
bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;
penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack
ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;
aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];
cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények/torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;
malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;
ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szászok [ízesítőszerek, fűszeres
mártások]; tésztaöntetek.
( 111 ) 215.256
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02313
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.257
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02405
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Méri Edina, Sopron (HU)
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( 546 )

( 511 ) 28

Játékok, játékszerek.

41

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

42

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

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

Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások.

( 111 ) 215.259
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02408
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Papp Csilla, Veresegyház (HU)
( 740 ) dr. Kilián Tibor, Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.260
( 151 ) 2015.03.11.
( 210 ) M 14 02410
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Professor Ip Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kilián Tibor, Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) log4ensics
( 511 ) 9

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

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

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

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

( 511 ) 3

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

cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
9

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

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

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

kivételével).
20

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

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

28

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

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

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

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

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

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

Gyógynövény alapú gyógyászati készítmények; gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású

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

( 511 ) 33

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

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

( 511 ) 33

Rizling típusú borok.

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építkezés.

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

( 511 ) 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel,

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

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

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

Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

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

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

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

növényi olajok és zsírok és ezek ízesített változataival.
30

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

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

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

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

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

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

( 511 ) 45

Szellemi tulajdon licenszelése bio üzemanyag- és alkohol technológia területén.

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

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

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

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

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

( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.340
( 151 ) 2015.03.23.
( 210 ) M 14 00692
( 220 ) 2014.03.07.
( 732 ) Mátra Centrum Kft., Pálosvörösmart (HU)
( 740 ) dr. Varga Antal, Budapest
( 541 ) RádióM
( 511 ) 35

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

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

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

[műsorszórás].
41

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

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

( 511 ) 14

Apró díszítő tárgyak, bizsuk, ékszerek, órák.

18

Táska, pénztárca, szatyor.

25

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

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

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

( 511 ) 31

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

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

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

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

( 511 ) 35

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

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

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

Elektronikus üzenetküldés.

42

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

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

( 511 ) 31

Állateledel.

41

Állatok nevelése, idomítása, sport- és kulturális tevékenység.

43

Panzió, ideiglenes szállásadás állatok részére.

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

( 511 ) 30

Kukoricából készült fagylalttölcsérek.

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

( 511 ) 18

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

valamint textilárukból készült táskák, kiegészítők.
35

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

42

Divattervezés (táskák).

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

( 511 ) 16

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

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

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

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

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

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

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; genealógiai kutatás; jogi kutatás.

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

M675

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 9
41

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

tolmács szolgáltatások.
42

Hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek mint szolgáltatások.

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

( 511 ) 35

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

reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
36

Gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

41

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati tevékenység.

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

( 511 ) 35
38

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

számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
39

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

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

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

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

( 111 ) 215.360
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02590
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) SOCONAILS
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták; pneumatikus tűzőgépek; síktáras szögbelövő gépek; dobtáras szögbelövő gépek;
egyéb szögbelövő gépek.
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( 111 ) 215.361
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02050
( 220 ) 2014.06.27.
( 732 ) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.362
( 151 ) 2015.03.26.
( 210 ) M 14 03078
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VURSLI
( 511 ) 29

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

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

30

Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények.

35

Export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség és kereskedelmi információk

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

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

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

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;

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

( 511 ) 32
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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

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

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

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

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

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.367
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02837
( 220 ) 2014.09.16.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Túri László, Sopron
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

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

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

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

Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti készítmények; gyógynövény vagy

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

M681

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

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

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

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

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

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

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

áru).
( 111 ) 215.370
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03077
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Zhao Gancheng, Budapest (HU)
( 541 ) BAOLY
( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

( 511 ) 28

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

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

Magyarországról származó gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

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

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

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 215.372
( 151 ) 2015.03.24.
M682

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 14 03062
( 220 ) 2014.10.07.
( 732 ) "Jásdi Pince" Kft., Csopak (HU)
( 740 ) dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ranolder
( 511 ) 33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.373
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 02389
( 220 ) 2014.07.25.
( 732 ) Horváth Antal, Újszilvás (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

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

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.375
( 151 ) 2015.03.24.
( 210 ) M 14 03069
( 220 ) 2014.10.07.
( 732 ) Szabó Tamás, Budapest (HU)
Ambrus Ildikó, Budakeszi (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40

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

( 111 ) 215.378
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02741
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Enteriőr Vertikál Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.379
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02502
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 215.380
( 151 ) 2015.03.25.
( 210 ) M 14 02979
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) BOOKR Digital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.384
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 03001
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) SMILE Showtime Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) green4screen
( 511 ) 38

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

küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.
41

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

kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése.
42

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

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

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.390
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 00260
( 220 ) 2014.01.29.
( 732 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LARHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) SZILOPLASZT
( 511 ) 1

Egykomponenses szilikonkaucsuk alapú lágyítók, töltőanyagok és katalizátorokat tartalmazó oldószermentes
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masszák különböző vegyi termékekből.

2
17

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

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

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

laktózérzékenyek részére; bébiételek; diétás élelmiszerek.
30

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

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

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

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

( 511 ) 35

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

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

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

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

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

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

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.394
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02520
( 220 ) 2014.08.11.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) FEM3 Café
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.395
( 151 ) 2015.03.30.
( 210 ) M 14 02517
( 220 ) 2014.08.11.
( 732 ) Szabó József, Siófok (HU)
( 541 ) REX
( 511 ) 45

Állattemetés, állathamvasztás.

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

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

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

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

Étrendkiegészítő; gyógyhatású készítmény emberek és állatok számára; gyógyszerek humángyógyászati

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

Előadások; zenei produkciók; koncertek; előadóművészi tevékenységek.

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

( 511 ) 36

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

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

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

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

Vendéglátás, éttermek.

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

( 511 ) 19

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

kivitelben is.
37

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

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

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

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

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

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építkezés.

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés).

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

Hangfelvételhordozók.

38

Elektronikus levelezés, e-mail.

41

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

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

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

45

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

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

Friss paprika, paprika palánta, paprika vetőmag.

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

( 511 ) 30

Tésztafélék.

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

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

kapszulás kiszerelésben; gyógyhatású ételek és italok; gyógyszerek.
29

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

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

( 511 ) 33

Vodka.

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

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények.

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

( 511 ) 30

Tésztafélék.

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

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

( 511 ) 11

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

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

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

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

( 511 ) 43

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

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

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

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

35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

42

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

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

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

tartalmazó; tejtermékek; tejszín (tejtermék).
( 111 ) 215.419
( 151 ) 2015.03.31.
( 210 ) M 14 02905
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) Nutritive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 113 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 184.879
( 210 ) M 04 03034
( 180 ) 2014.07.12.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 117.407
( 732 ) Reckitt Benckiser N.V.,, Hoofddorp, (NL)
( 111 ) 117.840
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.159
( 732 ) Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)
( 111 ) 125.165
( 732 ) Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)
( 111 ) 125.167
( 732 ) Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)
( 111 ) 125.602
( 732 ) Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)
( 111 ) 126.365
( 732 ) Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)
( 111 ) 139.342
( 732 ) Kentaur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 143.504
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.949
( 732 ) Sanatmetal Kft., Eger (HU)
( 111 ) 146.025
( 732 ) AGROTERM Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft., Peremartongyártelep (HU)
( 111 ) 146.201
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 146.494
( 732 ) LRC Products Limited, Slough (GB)
( 111 ) 146.732
( 732 ) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)
( 111 ) 146.749
( 732 ) Eminent Luggage Corp., Kuei-Jen District, Tainan City, Taiwan, R.O.C. (TW)
( 111 ) 146.791
( 732 ) ERM-Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 146.841
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( 732 ) Hanwha Corporation, Szöul (KP)

( 111 ) 147.039
( 732 ) Meda AB, , Solna (SE)
( 111 ) 147.078
( 732 ) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd, Bangkok (TH)
( 111 ) 147.226
( 732 ) Parker Intangibles LLC, Cleveland, Ohio (US)
( 111 ) 147.371
( 732 ) Kotobuki + Co., Ltd., Kyoto-fu (JP)
( 111 ) 147.407
( 732 ) BACARDI U.S.A., Inc., (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Coral Gables, Florida (US)
( 111 ) 147.414
( 732 ) Pfizer Consumer Healthcare AB, Sollentuna (SE)
( 111 ) 147.834
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc., Charlotte, North Carolina (US)
( 111 ) 148.795
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 148.848
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 148.850
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 148.852
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 149.030
( 732 ) Principal Financial Services, Inc.,, Des Moines, Iowa (US)
( 111 ) 149.955
( 732 ) AOL Inc., Dulles, Virginia (US)
( 111 ) 150.122
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 180.520
( 732 ) Biopont Kft., Kalocsa (HU)
( 111 ) 182.129
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 183.853
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
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( 111 ) 183.999
( 732 ) MEDITOP Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 111 ) 184.058
( 732 ) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)
( 111 ) 184.798
( 732 ) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
( 111 ) 185.032
( 732 ) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség, Budapest (HU)
( 111 ) 185.255
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 185.280
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 185.353
( 732 ) Ciráda Kft., Üllő (HU)
( 111 ) 185.503
( 732 ) LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Chatillon (FR)
( 111 ) 185.518
( 732 ) Daewoo International Corp., Seoul (KR)
( 111 ) 185.643
( 732 ) Biopont Kft., Kalocsa (HU)
( 111 ) 185.652
( 732 ) Weisz György, Budapest (HU)
( 111 ) 185.761
( 732 ) Zala Megyei Közgyűlés, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 185.997
( 732 ) EUROAQUA Sporthorgász és Szabadidő Központ, Balatonalmádi (HU)
( 111 ) 186.032
( 732 ) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Százhalombatta (HU)
( 111 ) 186.112
( 732 ) AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.165
( 732 ) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 111 ) 186.346
( 732 ) Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 186.504
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.534
( 732 ) Hungary-Holz Kft., Szentmártonkáta (HU)
( 111 ) 186.561
( 732 ) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 111 ) 186.570
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 186.572
( 732 ) Classic-Sound Hangstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.586
( 732 ) Moped 91 Kft., Csengőd (HU)
( 111 ) 186.672
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.955
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.227
( 732 ) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
( 111 ) 187.590
( 732 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 111 ) 188.399
( 732 ) MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyárlőrinc (HU)
( 111 ) 188.535
( 732 ) Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 189.023
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.294
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.233
( 732 ) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 190.345
( 732 ) ALCAR Hungária Abroncs- és Kerék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kereki (HU)
( 111 ) 191.673
( 732 ) László Árpád, Budapest (HU)
( 111 ) 193.628
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 111 ) 198.565
( 732 ) AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
A rovat 70 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 116.989
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 140.853
( 732 ) Seramis GmbH, Mogendorf (DE)
( 111 ) 141.772
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 144.086
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 145.837
( 732 ) Edscha Holding GmbH, Remscheid (DE)
( 111 ) 145.838
( 732 ) Edscha Holding GmbH, Remscheid (DE)
( 111 ) 147.884
( 732 ) DAW SE, Ober-Ramstadt (DE)
( 111 ) 148.673
( 732 ) ROMANTIK L és M Kft., Balassagyarmat (HU)
( 111 ) 150.300
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 150.972
( 732 ) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG, Berlin (DE)
( 111 ) 153.228
( 732 ) Primex Pharmaceutical Oy, Helsinki (FI)
( 111 ) 153.232
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 153.857
( 732 ) Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 161.849
( 732 ) IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 164.498
( 732 ) New Flyer of America Inc., Winnipeg,Manitoba (CA)
( 111 ) 164.621
( 732 ) New Flyer of America Inc., Winnipeg,Manitoba (CA)
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( 111 ) 165.113
( 732 ) The Nielsen Company(US), LLC, a Delaware limited liability company, New York, New York (US)
( 111 ) 166.564
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 169.146
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 177.617
( 732 ) Cardiome International AG, Zug (CH)
( 111 ) 181.953
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 182.008
( 732 ) VALEANT Sp. z o.o. Sp. j., Rzeszów (PL)
( 111 ) 182.671
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 182.674
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 182.675
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 183.300
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 183.301
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 183.302
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 183.691
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 183.692
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 184.058
( 732 ) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)
( 111 ) 184.092
( 732 ) Márk Team Gépszaküzlet Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)
( 111 ) 185.503
( 732 ) LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Chatillon (FR)
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( 111 ) 185.553
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 185.652
( 732 ) Weisz György, Budapest (HU)
( 111 ) 186.346
( 732 ) Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.267
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 188.708
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 188.709
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 188.710
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 189.793
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.794
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.795
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.796
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.830
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.837
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.838
( 732 ) ROCKWOOL International A/S, Hedehusene (DK)
( 111 ) 189.962
( 732 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 193.091
( 732 ) Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.270
( 732 ) Argina Kft., Fót (HU)
( 111 ) 200.238
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( 732 ) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)

( 111 ) 200.724
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 200.744
( 732 ) Netedény Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)
( 111 ) 200.844
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 201.232
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 201.731
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 202.272
( 732 ) Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.286
( 732 ) Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.547
( 732 ) NEM-B Korlátolt Felelősségű Társaság, Tabdi (HU)
( 111 ) 202.548
( 732 ) NEM-B Korlátolt Felelősségű Társaság, Tabdi (HU)
( 111 ) 202.549
( 732 ) NEM-B Korlátolt Felelősségű Társaság, Tabdi (HU)
( 111 ) 202.550
( 732 ) NEM-B Korlátolt Felelősségű Társaság, Tabdi (HU)
( 111 ) 202.920
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 203.044
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 206.399
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 209.428
( 732 ) SOVENA INTERNACIONAL, S.A., ALGÉS (PT)
( 111 ) 210.658
( 732 ) Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.495
( 732 ) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
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( 111 ) 213.751
( 732 ) Schrenk Tamás, Tolna (HU)
( 111 ) 214.019
( 732 ) Absolut Sales Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.137
( 732 ) FremantleMedia Netherlands BV, ET Hilversum (NL)
A rovat 71 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.804
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 118.814
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.365
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.366
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.559
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.560
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 125.689
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.446
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.449
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 130.450
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.451
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.454
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.644
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 131.678
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 133.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 134.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 134.662
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.120
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.780
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.598
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.726
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.727
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 139.737
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 140.604
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.037
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.380
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.385
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.096
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.732
( 732 ) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.841
( 732 ) Hanwha Corporation, Szöul (KP)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 147.414
( 732 ) Pfizer Consumer Healthcare AB, Sollentuna (SE)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 149.161
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.487
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 153.641
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 155.387
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 155.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 158.678
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.109
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.290
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.291
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.292
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.630
( 732 ) ADP, LLC (a Delaware limited liability company), Roseland, New Yersey (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 162.183
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.707
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 168.535
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 169.885
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 170.671
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.075
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 178.223
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 178.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.366
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 185.280
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 186.144
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 111 ) 186.570
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 187.590
( 732 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 188.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 189.023
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.083
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.515
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 191.747
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 193.829
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.110
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.630
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.635
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.776
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.646
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.299
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.512
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.720
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.724
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 198.982
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 199.696
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.246
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.237
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.511
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.047
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.986
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.784
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.794
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.030
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.868
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 211.131
( 732 ) Société des Orpduits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 211.930
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 213.520
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 214.564
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 214.903
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 88 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.804
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 118.814
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.365
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.366
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.559
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.560
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 125.689
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.446
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.449
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.450
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.451
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.454
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 130.644
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 111 ) 131.678
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 133.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 134.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 134.662
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 135.120
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.780
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.598
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.726
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 138.727
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 139.737
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 140.604
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 141.037
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 143.373
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 111 ) 143.380
( 732 ) Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
( 111 ) 143.385
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 143.554
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 146.096
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 146.732
( 732 ) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)
( 111 ) 146.841
( 732 ) Hanwha Corporation, Szöul (KP)
( 111 ) 147.414
( 732 ) Pfizer Consumer Healthcare AB, Sollentuna (SE)
( 111 ) 149.161
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 150.487
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 150.993
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 153.641
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 155.387
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 155.657
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 156.094
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 157.925
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 158.453
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 158.678
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 158.963
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 160.109
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 160.425
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 161.290
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 161.291
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 161.292
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 162.183
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 162.707
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 163.458
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 163.459
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 163.534
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 163.880
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 165.499
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 166.730
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.535
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 169.885
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 170.671
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 171.024
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 171.094
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 171.567
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 171.568
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.975
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( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 111 ) 175.190
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 175.579
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.075
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 178.223
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 178.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 179.089
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 180.162
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 183.366
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 185.018
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.019
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.020
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.233
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.280
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 186.144
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.570
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 186.913
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 187.590
( 732 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
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( 111 ) 188.194
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.775
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.953
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.023
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 189.345
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.595
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.083
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 191.515
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 191.663
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 191.747
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.620
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 193.683
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 193.816
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.829
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 193.964
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.110
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.431
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 194.453
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.456
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.630
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.635
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 194.695
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.696
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 194.776
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 195.006
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.139
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.442
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.450
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.626
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.646
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
( 111 ) 195.743
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.185
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.299
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.399
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.512
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( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

( 111 ) 197.591
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.720
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.724
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 197.786
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.076
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.650
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.700
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.982
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 199.696
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 200.246
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 200.799
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.267
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.362
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.546
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.971
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.094
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.237
( 732 ) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
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( 111 ) 202.307
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.434
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.616
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.904
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.481
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.472
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.511
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 205.537
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.082
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.372
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.047
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 207.986
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.002
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.178
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.784
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 209.794
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 210.030
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 210.868
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 211.131
( 732 ) Société des Orpduits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 211.884
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.930
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 213.520
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 213.645
( 732 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 214.564
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 214.903
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
A rovat 159 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 117.752
( 732 ) ADAMA Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 111 ) 141.772
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 143.504
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 146.749
( 732 ) Eminent Luggage Corp., Kuei-Jen District, Tainan City, Taiwan, R.O.C. (TW)
( 111 ) 146.791
( 732 ) ERM-Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 147.078
( 732 ) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd, Bangkok (TH)
( 111 ) 147.407
( 732 ) BACARDI U.S.A., Inc., (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Coral Gables, Florida (US)
( 111 ) 147.834
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc., Charlotte, North Carolina (US)
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( 111 ) 148.848
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 148.850
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 148.852
( 732 ) MARVEL CHARACTERS, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)
( 111 ) 150.122
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 150.300
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 153.232
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 166.564
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 169.146
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
( 111 ) 185.018
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 186.032
( 732 ) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Százhalombatta (HU)
( 111 ) 186.534
( 732 ) Hungary-Holz Kft., Szentmártonkáta (HU)
( 111 ) 187.227
( 732 ) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
( 111 ) 187.590
( 732 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 111 ) 188.399
( 732 ) MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyárlőrinc (HU)
( 111 ) 190.345
( 732 ) ALCAR Hungária Abroncs- és Kerék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kereki (HU)
( 111 ) 194.431
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.565
( 732 ) AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 199.672
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.802
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.004
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.916
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.045
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.046
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.047
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.048
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.216
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.235
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 14 02940
( 731 ) Alurad Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02941
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02942
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02943
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02944
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02945
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02946
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02947
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02948
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 210 ) M 14 02949
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 14 03475
( 731 ) Polgár Csaba, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 14 03505
( 731 ) Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)
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A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 994.879
( 541 ) RAMMER
( 511 ) 7
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.035.457
( 541 ) URISANOL
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.061.118
( 541 ) MESO BIOMATRIX
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.097.440
( 541 ) PEGAS
( 511 ) 7
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.128.384
( 541 ) 3DEXPERIENCE
( 511 ) 9, 35, 38, 42
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.168.163
( 541 ) Change
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.694
( 541 ) RISING STAR
( 511 ) 9, 16, 25, 28, 38, 41-42
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.786
( 546 )
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.01.01.
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( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.793
( 541 ) EGARZO
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.865
( 546 )

( 511 ) 14, 20
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.889
( 541 ) FraikinLab
( 511 ) 9, 12, 35, 39, 42
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.229.942
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.030
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.037
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.166
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( 546 )
( 511 ) 6-9, 11-12, 20-22, 27
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.257
( 541 ) WHITEDIFF
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.300
( 541 ) RIK & ROK
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.389
( 546 )
( 511 ) 33
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.403
( 546 )
( 511 ) 9, 37, 42
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.428
( 541 ) STRIPYJELLY
( 511 ) 30
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.458
( 541 ) FUN BREAK
( 511 ) 30
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.474
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.476
( 541 ) Intimohelp
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( 511 ) 5
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.501
( 546 )
( 511 ) 7, 12, 35
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.526
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.530
( 541 ) Saimaa
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.539
( 546 )

( 511 ) 5, 8
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.572
( 541 ) HUQQA
( 511 ) 43
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.598
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( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.656
( 546 )

( 511 ) 9, 25
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.733
( 541 ) Fast Part
( 511 ) 31
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.767
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 5-11, 16-22, 24-25, 29-30, 32, 35
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.769
( 541 ) BE CERTAIN.
( 511 ) 9, 38, 42
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.805
( 546 )
( 511 ) 8-9, 11-12
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.826
( 541 ) BAR ITALIA
( 511 ) 11
( 580 ) 2015.01.01.
W146

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.230.855
( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.231.047
( 541 ) PUDO
( 511 ) 37, 39
( 580 ) 2015.01.01.
( 450 ) GAZ 51/2014
( 111 ) 1.231.103
( 541 ) Rinaro
( 511 ) 9, 35
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.161
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 35-36, 38, 41-42
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.199
( 541 ) UNIBIS
( 511 ) 30
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.202
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( 546 )

( 511 ) 3, 5, 30, 35
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.206
( 541 ) BLACKEAGLE
( 511 ) 8-9, 12, 14, 16, 25
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.224
( 541 ) ODS
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.285
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.380
( 541 ) ROSEN METHOD
( 511 ) 41
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.384
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( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.391
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.392
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.543
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.552

W149

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 25, 28
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.553
( 546 )
( 511 ) 25, 28
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
( 111 ) 1.231.605
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2015.01.08.
( 450 ) GAZ 52/2014
A rovat 52 darab közlést tartalmaz.
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