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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.627
( 151 ) 2014.12.18.
( 210 ) M 09 01862
( 220 ) 2009.06.26.
( 732 ) Auto News Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 214.852
( 151 ) 2015.01.29.
( 210 ) M 09 00235
( 220 ) 2009.01.27.
( 732 ) Autó News Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Takács Zoltán ügyvéd, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok;papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 215.204
( 151 ) 2015.03.05.
( 210 ) M 13 03720
( 220 ) 2013.12.10.
( 732 ) Dr. Bajcsi Péter, Szentendre (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő készülékek, berendezések és felszerelések, kizárólag

tudományos, mérési és felületek melegítésének céljából fénynyalábot kibocsátó fényképészeti készülékek,
berendezések és felszerelések, kizárólag tudományos, mérési és felületek melegítésének céljából fénynyalábot
kibocsátó mozgóképi készülékek, berendezések és felszerelések; optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző
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(felügyeleti), 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; DVD-k és egyéb, digitális
rögzítésű média; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
37

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

szolgáltatás).
40

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.382
( 151 ) 2015.03.26.
( 210 ) M 14 01807
( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, filteres csomagolású kávé; kávéalapú italok; kávé és kávé alapú italok, amelyek tejet, tejport,

kávépótlókat, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot, konyhakerti növényeket, fűszerek vagy e
termékek kombinációját tartalmazzák; kávékivonatok, instant kávé; pótkávé.
( 111 ) 215.383
( 151 ) 2015.03.27.
( 210 ) M 14 00170
( 220 ) 2014.01.21.
( 732 ) Juhász Illésné, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 215.638
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 03689
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( 220 ) 2014.12.04.
( 732 ) Interdairy Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sedlák Beáta, Dr. Sedlák Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Spanyolországból származó szalámi, sonka.

( 111 ) 215.639
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 03697
( 220 ) 2014.12.04.
( 732 ) Attraction Performances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat tartalmazó, hang- és/vagy video anyagok tárolására és

lejátszására szolgáló műsoros adathordozók, nevezetesen zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat
tartalmazó hangkazetták, videokazetták, hanglemezek, videolemezek, kompaktlemezek (audio-video), digitális
sokoldalú lemezek, digitális videolemezek (DVD-k), interaktív kompaktlemezek, hajlékonylemezek,
bakelitlemezek, hangszalagok, videoszalagok, mozifilmek; tartók audio- és videokazetták és -lemezek tárolására;
napszemüvegek és napszemüvegtokok; dekoratív mágnesek; szórakoztató szoftverek, nevezetesen interaktív
multimédiás számítógépes szoftverek, oktató szoftverek, interaktív multimédiás számítógépes játékszoftverek,
CD-ROM-on és más csak olvasható formában rögzített multimédiás oktató szoftverek a zene, dráma és varieté
területén; mágnesesen kódolt terhelőkártyák nyilvános telefonokhoz használva; kerékpársisak; távcsövek
(binokuláris-); zenés hang- és videofelvételek; letölthető hang-, zenei és videófelvételek; egérpadok; biztonsági
kötelek.
16

Papíráruk, nevezetesen cirkuszi és művészeti magazinok, brosúrák, ajándék műsorfüzetek, fényképek,

könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, lehúzóképek,
dísztetoválások, papírzászlók, zászlók/lobogók, színezőkönyvek, festő- és színezőkészletek gyermekeknek, tréfás
könyvek/vicclapok, kottafüzetek, emlékkönyvek, címregiszterek, könyvjelzők, fényképalbumok, határidőnaplók,
gyűrűs/kivehető betétlapos irattartók/-rendezők, ajándékcsomagoló papír; levélbontó kések; papír és műanyag
bevásárlótáskák, csomagolótáskák, mikrohullámú sütéshez való táskák, szemeteszsákok, általános célú táskák,
bevásárlótáskák, uzsonnazacskók, reklámtáskák; újrahasználható műanyag bevásárlószatyrok; szövet
ajándékzacskók; írószerek/papíráruk; bekeretezett képek; tollak; ceruzák; íróasztal szettek; toll- és
ceruzakészletek; gumiszalagok; nem mágnesesen kódolt betéti kártyák nyilvános telefonokban történő
használatra; zenéhez kapcsolódó nyomtatott kiadványok, könyvtámaszok; ceruza tartók, tokok; üvegből készült
levélnehezékek; üdvözlőlapok, postai levelezőlapok; notesz kártyák; képek; naptárak; noteszek; jegyzettömbök.
25

Ruházati cikkek, viseletek és tartozékok, név szerint ingek, edzőmezek, pólók, gyapjútrikók, szvetterek,

kardigánok, ujjatlan felsők, nyakpántos felsők, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, ingvállak; női és férfi
alsóneműk, nevezetesen alsónadrágok, bugyik, boxeralsók, fiú alsók, tangák, melltartók, bodyk, harisnyatartós
fűzők, testharisnyák, fűzők, kombinék, harisnyatartós csípőfűzők, szarongok, fecskenadrágok; hálóruhák,
nevezetesen fürdőköpenyek, hálóingek, pizsamák, hálóköntösök; kimonók; kabátok, zakók, dzsekik, széldzsekik,
mellények, kosztümök, szoknyák, blúzok, kezeslábasok, úszóruhák; eső elleni viselet, név szerint esőkabátok,
esősapkák, esőcsizmák és esőköpenyek; nyakkendők, selyem nyakkendők, övek, sálak; lábravalók, név szerint
cipők, csizmák, zoknik és harisnyák; fejfedők, név szerint kalapok, sapkák és kis kerek sapkák; kötények;
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jelmezek.
28

Játékok, játékszerek és játszóeszközök, nevezetesen zsonglőrlabdák, zsonglőrtányérok, zsonglőrbotok,

diabolók, virággá alakuló botok, bűvészpálcák, bűvészsálak, ugrókötelek, kirakók, térbeli kirakók, térbeli
műanyag diákhoz való kirakónézők, esőbotok, játékkártyák, búgócsigák, játék mobilok, röptetős játékok, játék
babák és kiegészítőik, mechanikus akciójátékok, golflabdák, szappanbuborék-fújók, játéksárkányok, labdák;
társasjátékok; karácsonyfadíszek; álarcok és álarcosbáli álarcok; játék babák; bohócorrok és játék babák,
játékfelszerelések, go készletek, japánsakk készletek, dobókockák, ostábla, kockajátékok, sakk-készletek,
dámajátékok, dominójátékok, mahjong játékok, biliárdkészletek.
41

Szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen művészi tevékenységekkel, komikus tevékenységekkel,

koreográfiával és/vagy tánccal kapcsolatos, zenébe és/vagy dalba rendezett színházi előadások kitalálása,
készítése, létrehozása és bemutatása; audiovizuális alkotások, nevezetesen televízió műsorok, rádióműsorok,
mozifilmek és videokazetták kitalálása, megalkotása, létrehozása és bemutatása; műsoros színpadielőadások
létrehozása CD-ROM-on rögzített multimédiás felvételek formájában, számítógépen CD-ROM-formátumban
megtekinthető videó vagy hasonló videoszalag formájában.
( 111 ) 215.640
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01089
( 220 ) 2014.04.08.
( 732 ) VECTRA-LINE 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).
( 111 ) 215.641
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01191
( 220 ) 2014.04.16.
( 732 ) Meglepkék Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Kacsaláb matrica
( 511 ) 25

Cipők, cipőtalpbetétek.

( 111 ) 215.642
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01556
( 220 ) 2014.05.15.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

( 511 ) 33

Csokoládé ízű aperitif.

( 111 ) 215.643
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01566
( 220 ) 2014.05.16.
( 732 ) Hog Hunt Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely
( 546 )

( 511 ) 29

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

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;
fűszerek; jég.
32

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

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 215.644
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01686
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( 220 ) 2014.05.28.
( 732 ) Agenda Projektház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Münnich Tamás, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 35

Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; marketing; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; grafikai szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 111 ) 215.645
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01803
( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) Horváth Gábor, Kaposvár (HU)
Stoff Csaba, Kaposvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; vendéglátóipar.

( 111 ) 215.646
( 151 ) 2015.04.29.
( 210 ) M 14 01836
( 220 ) 2014.06.13.
( 732 ) KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi

szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások szervezése.
36

Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.
45

Jogi szolgáltatások; kereskedelmi és pénzügyi területeken szolgáltató egyesületek, szövetségek és

alapítványok létrehozása és működtetése.
( 111 ) 215.649
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( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02067
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Árklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Vadász
( 511 ) 29
30

Zselék.
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 ) 215.650
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02632
( 220 ) 2014.04.29.
( 732 ) Bűdi Károly, Alsódobsza (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
42

Repülőgépek.
Geológiai felderítés; geológiai kutatás; energiatakarékossági tanácsadás; környezetvédelmi kutatás; műszaki

kutatás; számítógépes programozás; számítógépes szoftver fenntartása; térképészet; tudományos kutatás.
44

Gyomirtás; kertművelés.

( 111 ) 215.651
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02496
( 220 ) 2014.08.06.
( 732 ) Yantai Winhere Auto-Part Manufacturing Co. Ltd., Shandong (CN)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Kormánykerekek járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; járművek; hajtótengelyek,

kardántengelyek szárazföldi járművekhez; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; nem
motoralkatrész hajtórudak szárazföldi járművekhez, gépkocsi lökhárítók; légszivattyúk, légpumpák
[járműtartozékok]; járművek kerékküllői; kerékagy gyűrűk; fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek járművekhez;
fékpofák járművekhez; gépkocsialvázak; fékpofák járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez; biztonsági
gyermekülések járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez; gépkocsi
lengéscsillapítók; sebességváltók szárazföldi járművekhez; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;
villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; erőátviteli láncok
szárazföldi járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez.
( 111 ) 215.652
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02603
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Hungast Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Hungast
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.653
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02604
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Hungast Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapolyi József, Kapolyi 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 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.654
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02605
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Dr. Bajcsi Péter, Szentendre (HU)
( 541 ) InfraSnake
( 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).
37

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

szolgáltatás).
40

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.655
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02606
( 220 ) 2014.08.26.
( 732 ) Eiler Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Címkék papackokhoz.

21

Palackok.

32

Vizek [italok].

( 111 ) 215.656
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02610
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.657
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02611
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.658
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02612
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.659
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02614
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( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DIROTON PLUS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.660
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02615
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.661
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02617
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EKVAPRESS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.662
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02618
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 215.663
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02163
( 220 ) 2014.07.04.
( 732 ) Barista Kingdom Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Kávé, tea, kakaó, tejes-kávés italok, forró csokoládé.
Saját recept alapján készült (saját márkás) alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök

és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés), kávézók, kávéházak.

( 111 ) 215.664
( 151 ) 2015.04.30.
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( 210 ) M 14 02164
( 220 ) 2014.07.04.
( 732 ) Expresso Café Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, tejes-kávés italok, forró csokoládé, saját recept alapján készült (saját márkás)

cukrászsütemények.
32

Saját recept alapján készült (saját márkás) alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök

és más készítmények italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés, rendezvény), kávézók, kávéházak, mobilkávézó gépjárműre építve.

( 111 ) 215.665
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02731
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.666
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02732
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Fundimini Az Okospersely
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.667
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( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02733
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Fundimini
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.668
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02734
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.669
( 151 ) 2015.04.30.
( 210 ) M 14 02736
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
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Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.671
( 151 ) 2015.05.05.
( 210 ) M 14 02737
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.672
( 151 ) 2015.05.05.
( 210 ) M 14 02735
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 215.673
( 151 ) 2015.05.05.
( 210 ) M 14 02856
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Árklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Szaloncukrok.
Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

( 111 ) 215.674
( 151 ) 2015.05.05.
( 210 ) M 14 03079
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VALDOR
( 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
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 ) 215.690
( 151 ) 2015.05.11.
( 210 ) M 14 02987
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) dr. Kézdi Andrea Ilona, Budapest (HU)
( 541 ) Spirit Flow
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.691
( 151 ) 2015.05.11.
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( 210 ) M 14 02986
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) dr. Kézdi Andrea Ilona, Budapest (HU)
( 541 ) lélekáramlás
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.692
( 151 ) 2015.05.12.
( 210 ) M 14 03245
( 220 ) 2014.10.28.
( 732 ) Fitti Sport Shop Kft., Gödöllő (HU)
( 541 ) Fitti Sport
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)(konditermi felszerelés;
fitnesz gépek; masszírozó gépek; szobai és utcai kerékpárok; súlyzók; sátrak és túrafelszerelések; teniszütők;
sílécek; sífelszerelések; labdák; rollerek; görkorcsolyák).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)(sportszer és sportruházat értékesítés; sportszer és
sportruházat importja; sportszer és sportruházat exportja; sportszer marketing; sportszer kis és
nagykereskedelem).
( 111 ) 215.693
( 151 ) 2015.05.12.
( 210 ) M 14 02267
( 220 ) 2014.07.16.
( 732 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) IL DOVE PASTA LA MANGIARE
( 511 ) 30

Olaszországból származó durum tészták.

( 111 ) 215.694
( 151 ) 2015.05.13.
( 210 ) M 14 03258
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) CV. Bumi Waras, Bandar Lampung, Lampung (ID)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Margarin; étkezési olaj; növényi zsír.

( 111 ) 215.695
( 151 ) 2015.05.13.
( 210 ) M 14 03259
( 220 ) 2014.10.29.
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( 732 ) EXAKT Vodka Holding AG, Wien (AT)

( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EXAKT VODKA
( 511 ) 33

Vodka; ízesített vodka; vodkaalapú italok; vodkatartalmú italok.

A rovat 45 darab közlést tartalmaz.
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