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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 00588
( 220 ) 2014.02.24.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 541 ) IKARUS
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 14 02055
( 220 ) 2014.06.30.
( 731 ) Oriana Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EFFECTOR
( 511 ) 9

Számítógépprogramok, operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógép-hálózatokon és globális

kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy felbontású
multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ
számítógép-hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen
információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy
felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,
fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és
számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói
programok grafikai alkalmazások megvalósítására.
42

Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

( 210 ) M 14 03501
( 220 ) 2014.11.19.
( 731 ) dr. Borbély Péter, Zalakaros (HU)
( 740 ) dr. Bogó Dániel, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; altató maszkok; anesztéziára, érzéstelenítésre

szolgáló készülékek; befúvó készülékek, inszufflátorok; bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra;
cumik csecsemők számára; cumisüveg cumik; cumisüvegek, szoptatóüvegek; csapok műfogakhoz; cseppentők
gyógyászati használatra; csepegtetős üvegek gyógyászati használatra; diagnosztikai készülékek gyógyászati
használatra, elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; fizikoterápiás
készülékek; fogamzásgátlók, nem vegyi; fogászati készülékek, elektromos; fogászati készülékek és eszközök;
fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosi székek; fogszabályozó készülékek; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk;
gyógyászati hullámvezetők; gyógyászati készülékek és eszközök; hipodermikus fecskendők; hőmérők
gyógyászati használatra; inhaláló készülékek; injekciós fecskendők; injektorok gyógyászati használatra; kanalak
gyógyszerek beadásához; kanülök; kefék, ecsetek testüregek tisztítására; kesztyűk gyógyászati használatra;
köpőcsészék gyógyászati használatra; kvarclámpák gyógyászati használatra; lámpák gyógyászati használatra;
légfejpárnák gyógyászati használatra; légmatracok gyógyászati használatra; légpárnák gyógyászati használatra;
lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges légzéshez;
légzésvolumen-mérők (orvosi készülékek); lézerek gyógyászati használatra; masszírozó készülékek; masszírozó
készülékek, kozmetikai; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; meleg borogatások
elsősegély-nyújtási célokra; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; meleg levegővel működő
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vibrátorok orvosi használatra; mellszívók (szoptató anyáknak); műállkapcsok; műfogak; műfogsorok;

nyelvkaparók; övek, elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; ortopédiai cikkek; ortopédiai
kötések ízületekre; óvszerek; orvosi táskák; párnák (tasakok) felfekvés megelőzésére; pulzusmérők; pumpák
gyógyászati használatra; radiológiai ernyők gyógyászati használatra; radiológiai készülékek gyógyászati
használatra; radioterápiás készülékek; rádiumcsövek gyógyászati használatra; rögzítők implantátumokhoz;
röntgencsövek gyógyászati használatra; röntgenfelvételek gyógyászati használatra; röntgenkészülékek
gyógyászati használatra; röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati
használatra; röntgensugárzás elleni védőfelszerelések gyógyászati használatra; sebészeti beültetett anyagok;
sebészeti fonalak; sebészeti kapcsok; sebészeti készülékek és eszközök; sebészeti lepedők; sebészeti sínek,
rögzítő kötések; sebészeti szivacsok; sebészeti tükrök; sebészeti vágóeszközök; sebészkések; sebészollók;
sebvarró bélhúr, katgut; sérvkötők; speciális műtőruházat; speciális tartályok gyógyászati hulladékoknak; steril
lepedők, sebészeti; süketség, nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek; szexbabák; székek orvosi vagy
fogászati használatra; szikék; szívütemadók, pacemakerek; szondák, kutaszok; szondák (sebészeti); szoptatáshoz
használt készülékek; sztetoszkópok; tartályok gyógyszerek adagolására; táskák, sebészek és orvosok részére;
táskák, tartótokok, speciális gyógyászati műszereknek; terhességi övek; termoelektromos borogatások (sebészeti);
testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; testrehabilitációs készülékek gyógyászati használatra;
testüregek öblítésére szolgáló készülékek; tűk orvosi használatra; ujjvédők gyógyászati használatra; ultraibolya
lámpák gyógyászati használatra; ultraibolya sugárszűrők gyógyászati használatra; urológiai készülékek és
eszközök; varratanyagok; varratvarró tűk; véranalizáló készülékek; vérnyomásmérők; vibrációs masszírozó
készülékek; vibrátorok ágyakhoz; zárófedők cumisüvegekhez.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek;
információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása;
telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; beszédterápiás

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;
fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai;
gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése); gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák; kórházi
szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők;
orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; szépségszalonok.
( 210 ) M 14 03565
( 220 ) 2014.11.24.
( 731 ) Kántor László 50%, Pápa (HU)
Kántorné Szélig Henrietta 50%, Pápa (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Mosószerek, fehérítő készítmények, tisztítószerek.

28

Játék.

35

Vegyiáru, kozmetikumok, papíráru, ajándéktárgy, írószer, édesség, konyhai termékek, műanyagáru,

dísztárgyak, játékok kiskereskedelme.
( 210 ) M 14 03728
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( 220 ) 2014.12.08.
( 731 ) Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Könyv, füzet, képeslap, notesz, katalógus, prospektus, doboz; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti

anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; reklámanyagok.
41

Könyvkiadás, online és elektronikus könyvkiadás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

( 210 ) M 14 03817
( 220 ) 2014.12.17.
( 731 ) Pápai Attila, Madrid (ES)
( 541 ) PERIEL SUPER
( 511 ) 3

Esszenciális citromolaj; esszenciaolajok; illatszerek; folttisztító szerek.

( 210 ) M 14 03869
( 220 ) 2014.12.19.
( 731 ) Excellence Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Petro Kálmán, HUNGINVEST Kft., Budapest
( 541 ) Természetipari Park
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító

standok bérbeadása; eladási propaganda mások számára; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás fogyasztóknak
(fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);
közönségszolgálat; közvélemény kutatás.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; coaching (tréning);

előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;
fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
(szemléltetés); hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások (képzés); játékfelszerelések
bérbeadása; játékkölcsönzés; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; állatgyógyászati
szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás
szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi
szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; faiskolai szolgáltatások; fák gyógyvágása; fák ültetése a szénveszteség
ellentételezésére; féregirtás a mezőgazdaságban, a kertművelésben és az erdészetben; fizi(k)oterápia;
gyepgondozás; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyomirtás; kertészet;
kertművelés; masszázs; menhelyek; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; otthonok lábadozók utókezelésére;
pszichológus szolgáltatásai.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 14 03878
( 220 ) 2014.12.19.
( 731 ) Molnár Márton, Pócsmegyer (HU)
Molnár Ádám Gergő, Tiszaföldvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k.

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).
( 210 ) M 15 00011
( 220 ) 2015.01.07.
( 731 ) Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Róbert, Kálmán és Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási

szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák
[ingatlanok] bérlete; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi tanácsadás.
( 210 ) M 15 00042
( 220 ) 2015.01.12.
( 731 ) AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca, SP (BR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMAZONAS
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 15 00043
( 220 ) 2015.01.12.
( 731 ) AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca (BR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 15 00049
( 220 ) 2015.01.13.
( 731 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
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( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországon előállított pálinkák.

( 210 ) M 15 00071
( 220 ) 2015.01.14.
( 731 ) Hunka Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Móré Viktória, Debrecen
( 541 ) HELLO PALEO
( 511 ) 30

Cukrászsütemények, melyek a paleolit étrend alapján készültek gabona, tej és cukor nélkül készítve,

maglisztek felhasználásával; csokoládé, szintén paleolit étkezési rend szerinti alapanyagokból készítve; csokoládé
bevonatú diófélék; desszert mousse-ok (cukrászárú) paleolit étkezési rend szerinti alapanyagokból készítve;
diófélékből készült lisztek; édesítőszerek (természetes -); fagylalt, jégkrém, paleolit étkezési rend szerinti
alapanyagokból készítve; gyümölcsös sütemények/torták; húspástétomok; keksz, paleolit étkezési rend szerinti
alapanyagokból készítve; kenyér paleolit étkezési rend szerinti alapanyagokból készítve, gabona, tej és cukor
nélkül készítve, maglisztek felhasználásával; lisztek, a paleolit étkezési rend szerinti alapanyagokból
mandulaliszt, szezámliszt, lenmagliszt, mákliszt, törökmogyoró liszt, kókuszliszt, tökmagliszt, szőlőmagliszt,
zöldbanánliszt, gesztenyeliszt, nyílgyökérliszt; mandulás cukrászsütemény; marcipán; sütemények (paleolit
étkezési rend szerinti alapanyagokból készítve, gabona, tej és cukor nélkül készítve, maglisztek felhasználásával);
szerecsendió; tápiókaliszt; tésztafélék (1.)(paleolit étkezési rend szerinti alapanyagokból készítve, gabona, tej és
cukor nélkül készítve, maglisztek felhasználásával).
32

Gyümölcslevek; mandulatej; zöldséglevek.

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).
( 210 ) M 15 00212
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) Brandcontrol Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00216
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( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Prókai Erna, Törökbálint
( 541 ) Telenor MyTariff
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00219
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) Gergály Tamás 100%, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Izabella, Dr. Mészáros Izabella Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00222
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) ADAMA AGAN LTD, Ashdod (IL)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) NIKITA
( 511 ) 5

Peszticidek, inszekticidek, fungicidek, herbicidek.

( 210 ) M 15 00227
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) TISZA VOLÁN DOLGOZÓI ALAPÍTVÁNY, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) TISZA VOLÁN DOLGOZÓI ALAPÍTVÁNY
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00265
( 220 ) 2015.01.29.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest

( 541 ) Szerencsepart
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).
35

Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 00267
( 220 ) 2015.01.29.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 15 00268
( 220 ) 2015.01.29.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 15 00269
( 220 ) 2015.01.29.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 15 00281
( 220 ) 2015.01.30.
( 731 ) Jánoshalmi Pálinkafőzde Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 15 00308
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) Zletne Fatima, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ruházati termékek

kiskereskedelme.
42

Ruházati tervezési szolgáltatás, divattervezés.

( 210 ) M 15 00310
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) Olasz Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Illatszerek; kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek; testápolók; kozmetikai krémek; hajmosó szerek; parfümök;

illóolajok; fogkrémek; gyógynövénytartalmú vagy gyógynövény-kivonatot tartalmazó kozmetikumok.
5

Étrend/táplálék-kiegészítők; tápanyag adalékok; gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények;

gyógynövények; gyógynövény készítmények gyógyászati használatra; liszt gyógyszerészeti használatra;
herbateák gyógyászati használatra; gyógyteák.
30

Lisztek; malomipari termékek; liszttartalmú ételek; herbateák.

( 210 ) M 15 00346
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Récsényi Attila, 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).
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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 15 00440
( 220 ) 2015.02.16.
( 731 ) Turcsán Pál, Budapest (HU)
( 541 ) VITALINKA
( 511 ) 32
33

Nem alkoholos italok.
Alkoholtartalmú italok, pálinka.

( 210 ) M 15 00443
( 220 ) 2015.02.16.
( 731 ) Blue Ideas Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) reklámozási szolgáltatások; reklámozás, promóciós
szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; szolgáltatások
kereskedelmi ügyletek kezelésére; üzleti adminisztráció; irodai munkák, piac- és közvéleménykutatás,
e-kereskedelem.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) oktatási tevékenység, távoktatás.
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) web oldalak alkotása és fenntartása, webes fejlesztések,
alkalmazás-fejlesztés, tartalomszolgáltatás.
( 210 ) M 15 00472
( 220 ) 2015.02.18.
( 731 ) Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Dr. Török László ügyvezető, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00474
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) Pirger Marietta, Hédervár (HU)
Pirger József, Hédervár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Pizza; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és cukrászsütemények.

39

Szállítás, áruk csomagolása, raktározása.

43

Vendéglátás, meleg és hideg ételek étkezdei és kiszállítással történő felszolgálása.

( 210 ) M 15 00476
( 220 ) 2015.02.18.
( 731 ) Kalmár Sándor, Tatabánya (HU)
( 541 ) Poweros
( 511 ) 10

Egészségügyi segédeszközök, óvszerek.

( 210 ) M 15 00486
( 220 ) 2015.02.20.
( 731 ) CARION Estates, Inc., Encino (US)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Endrényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REAL BALANCE CALIFORNIA
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok.
11

Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

21

Eszközök háztartási és konyhai célokra.

30

Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek.

32

Egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

( 210 ) M 15 00505
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolópapír; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak.

31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek; élő növények és virágok.

35

Mezőgazdasági,kertészeti, erdészeti termékek, élő növények és virágok kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; marketing és reklám tevékenység;termékek bemutatók szervezése; üzeletek, boltok, áruházok
üzemeltetése;franchise rendszerek üzemeltetése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzések.
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Mezőgazdasági kertészeti és növények, virágok témákban kutatói tevékenységek és ezzel összefüggő

szoftver fejlesztések.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00517
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Culevit. Gondoskodó tudomány
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek; krémek.
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi (higiéniai)termékek; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás élemiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára;
étrend-kiegészítők állatok számára.
44

Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00521
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) COFFEE STATION Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nyári Béla, Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátóipar.

( 210 ) M 15 00524
( 220 ) 2015.02.25.
( 731 ) British American Tobacco (Brands) Limited, Wilmington, Delaware (US)
( 300 ) UK00003073400 2014.09.19. GB
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

( 210 ) M 15 00532
( 220 ) 2015.02.25.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) NOLIPOPROTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
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( 210 ) M 15 00536
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MVM
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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), DVD-k 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).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (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

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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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).
( 210 ) M 15 00537
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MVM Magyar Villamos Művek
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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), DVD-k 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).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (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).
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).
( 210 ) M 15 00542
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) Képes Gabriella, Szerencs (HU)
( 740 ) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Csokoládé (csokoládé édességek, készítmények).
Kereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00548
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) Szabó Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) SIKERORSZÁG
( 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).
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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 15 00578
( 220 ) 2015.03.02.
( 731 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett ügyvéd,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) (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 15 00626
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00627
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00628
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 15 00629
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00630
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00631
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00632
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00633
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00634
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00635
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00636
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 15 00637
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00638
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00639
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00640
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00641
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00642
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00643
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00644
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 15 00645
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00646
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00647
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00648
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00649
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00650
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00651
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00652
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
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Gyógyszerkészítmények, kivéve valamennyi szájápolási terméket.

( 210 ) M 15 00670
( 220 ) 2015.03.05.
( 731 ) Horn Ferenc, Pécsely (HU)
Rózsás Tibor, Nagykanizsa (HU)
Flösser István, Tatabánya (HU)
( 546 )
( 511 ) 19
42

Építőanyagok; raklapok; útépítő elemek; térelválasztó elemek; zsalu anyagok; nyúlketrecek; burkolóanyag.
Hulladék feldolgozás, hasznosítás, megsemmisítés; ilyen technológiák tervezése, üzemeltetése;

környezetvédelmi kutatások, tanácsadás.
( 210 ) M 15 00673
( 220 ) 2015.03.06.
( 731 ) HACHAPURI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth B. Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.
Vendéglátás (élelmezés); éttermek; gyorséttermek.

( 210 ) M 15 00705
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra.

( 210 ) M 15 00706
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra.

( 210 ) M 15 00707
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra.

( 210 ) M 15 00755
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) Mészáros Ilona, Budapest (HU)
( 541 ) LA MARIEE
( 511 ) 25
45

Ruházati termékek, kalap, esküvői ruhák és kiegészítők, cipők.
Ruhakölcsönzés, esküvői ruhák és kiegészítők kölcsönzése.

( 210 ) M 15 00757
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) Mayer Zoltán Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 00758
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00760
( 220 ) 2015.03.17.
( 731 ) Németh Beatrix, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat.

28

Játékok, játékszerek, plüss játékok, kártya és társas játékok, bingók.

41

Oktatás, nevelés, iskolai képzések, rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása; pályaválasztási

tanácsadás, sportesemények, táborok szervezése és lebonyolítása, zenei szolgáltatások, óvodai szolgáltatások,
testnevelés, könyvkiadás.
( 210 ) M 15 00785
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) VONALVEZETŐ Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) vonalvezető
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 15 00801
( 220 ) 2015.03.19.
( 731 ) Petissimo Kft., Telki (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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).
M1144
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00822
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) Szabó Nándor 100%, Miskolc (HU)
( 541 ) Borsod Streetwear
( 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).

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00836
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt (DE)
( 300 ) RM2014C007473 2014.12.31. IT
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) QUISY
( 511 ) 9

Elektromos áram vezetésére, elosztására, átalakítására, összegyűjtésére, szabályozására vagy vezérlésére

szolgáló berendezések és készülékek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók; valamennyi, a 9. áruosztályba tartozó rögzített vagy üres adathordozó;
szoftverek (tárolt); elektronikusan tárolt adatok (letölthetők); elektronikus kiadványok (letölthetők); távközlési
hálózatok; kommunikációs, információ technológiai és telekommunikációs berendezések; mobil
rádióhálózatokban használt távközlései berendezések; mobil távközlési berendezések; kommunikációs
berendezések; mobiltelefonok; vezeték nélküli kommunikációs berendezések; kódolt kártyák; kódolt
telefonkártyák; elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó kártyák; adattároló eszközök; memóriakártyák;
telefonkártyák; chipkártyák és SIM kártyák; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek; távközlés területén
alkalmazott számítógép hardver és szoftver, különös tekintettel elektronikus kommunikációs hálózatokra; hálózati
eszközök, beleértve routerek, modem szerverek, kábelek, akkumulátor és elemtöltő eszközök; elemek és azok
töltésére szolgáló eszközök; kommunikációs csomópontok; kommunikáció feldolgozó számítógépes szoftver;
kommunikációs hálózatok; kommunikációs interfészegységek; kommunikációs szerverek [számítógép hardver];
kommunikációs vezérlők; mobil kommunikációs terminálok; otthoni automatizálási eszközök; elektronikus
vezérlőrendszerek; automatikus vezérlő eszközök; ipari, otthoni, fűtési, világítási, zárszerkezet, és elektromos
vezérlő eszközök; különleges rendszerek otthoni és építési technológiákhoz, amelyek mindenképpen magukban
foglalják az ezekhez kapcsolódó szoftverekkel felszerelt számítógépeket és/vagy mindenképpen tartalmaznak, a
9. osztályba tartozó, elektronikus berendezéseket felügyeletre, ellenőrzésre és szolgáltatásokra otthonra és építési
technológiához, továbbá multimédiához, riasztáshoz, fűtéshez, légkondicionáláshoz, világításhoz,
zárszerkezethez, ellenőrzéshez, ventillációhoz, beléptetés ellenőrzőhöz és biztonsági rendszerekhez; multimédiás
automatizált ellenőrző berendezés épületekhez; eszközök ipari elektronikához és mechanikához, nevezetesen
méréshez, ellenőrző szabályozáshoz, biztonsághoz, televízióhoz, felügyelethez és videó-technológiához; az előbb
felsorolt áruk alkatrészei és kiegészítői.
35

Nagykereskedelmi, közvetítő és kiskereskedelmi szolgáltatások elsősorban üzlethelyiségekben és

adathálózatokon keresztül távközlési eszközökre, kommunikációs és információtechnológiai eszközökre, hálózati
eszközökre, kommunikációs hálózatokra, szoftverre és számítógép eszközökre, kódolt kártyákra, kódolt
telefonkártyákra, elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó kártyákra, adattároló eszközökre,
memóriakártyákra, telefonkártyákra, chipkártyákra és SIM kártyákra, elemekre és azok töltő eszközeire
vonatkozóan; számlázás; számviteli, könyvelési szolgáltatások; kivonatok összeállítása harmadik személy
számára; fogyasztói tanácsadás.
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Távközlési hálózat kiépítése; távközlési hálózatok üzembe helyezése; távközlési és adatfeldolgozó

rendszerek és eszközök csatlakoztatása az internethez; javítási szolgáltatások építéstechnológia és automatizálás
területén; építéstechnológiai munkák; számítógép és távközlési hardver javítása és karbantartása.
38

Távközlés; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hangátviteli szolgáltatások; hang-, adat- és üzenetközvetítés;

kommunikációs szolgáltatások rádióhálózaton keresztül, különösen GSM hálózaton keresztül; adatátviteli
szolgáltatások; adatátvitel távközlési hálózaton keresztül; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása;
internet szolgáltatás; távközlési kapcsolatok biztosítása internet eléréséhez; távközlési szolgáltatás interneten
keresztül; távközlési út biztosítása, útválasztás és csomópont szolgáltatás; távközlési roaming szolgáltatás;
internetszolgáltató szolgáltatása; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
(bérbeadása; internetes telefonszolgáltatások (VOIP); elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;
internetszolgáltatók; elektronikus adatátvitel; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; távközlési
szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; távközlési szolgáltatások portálokon keresztül;
mobiltelefonos kommunikáció; távközlési hozzáférési szolgáltatások; távközlési rendszerek működtetése;
távközlési vonalak bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; kommunikációs
rendszerek bérbeadása; kommunikációs és távközlési eszközök bérbeadása; elektronikus kommunikációs
szolgáltatások; telefon vagy kommunikációs hívások továbbítása; elektronikus kommunikációs kapcsolatok
biztosítása; digitális kommunikációs szolgáltatások; rádiótávíró kommunikációs szolgáltatások; távközlési
árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos telefonos információszolgáltatás; távközlési tanácsadás és
információszolgáltatás; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; információ és tanácsadás a fent
említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Felhő alapú számítástechnika; felhő alapú adattárolás; számítógép hardver, szoftver és adatbázis tervezése

és fejlesztése; ipari és otthoni automatika rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus adattárolás; adatátviteli
eszközök bérbe adása; szoftverkarbantartás; technikai tanácsadás és tervezés elsősorban távközlési területen.
( 210 ) M 15 00917
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) BeSpirit Thai Masszázs Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Eszenciaolajok, füstölők, füstölő készítmények [illatszerek], masszázs gélek nem gyógyászati célokra,

illóolajok, olajok egészségügyi célra.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, hátgerinc masszázzsal gyógyítás, masszázs,

tradicionális thaimasszázs, szauna szolgáltatások.
( 210 ) M 15 00918
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) KJK Agroteam Kft., Dombóvár (HU)
( 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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( 210 ) M 15 00919
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Pest megyei ingatlan Kft., Érd (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).
( 210 ) M 15 00930
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Szakács Tamás, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), keksz.
( 210 ) M 15 00967
( 220 ) 2015.04.03.
( 731 ) Animus Kiadó 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

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
( 210 ) M 15 01016
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) BORS BALI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert, Istvánfi és Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Spoon
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 15 01021
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) Materion Corporation, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MATERION
( 511 ) 1

Kerámiaporok gyártási felhasználásra; vegyszerek ipari és tudományos felhasználásra; bevonó anyagok

gyártási felhasználásra integrált áramkörök előállításához; ipari ragasztók katódporlasztáshoz szolgáló
bevonatoknál rugalmas vagy merev, folyamatos szubsztrátumokhoz.
2

Bevonatok kiváló minőségben megmunkált anyagokból, nevezetesen rézből, aranyból, ezüstből, platinából,

nikkelből, palládiumból, alumíniumból, titánból, krómból, indiumból, molibdénből, szilíciumból, vanádiumból,
nióbiumból, tantálból, vasból, ónból, volfrámból, kadmiumból, galliumból, szelénből és tellúrból, valamint az
előbb említettek közül kettő vagy több fém és a következő szervetlen anyagok: alumíniumoxid, szilíciumoxid,
indium ónoxid és cinkoxid ötvözeteiből autóelektronika, telekommunikáció és számítógép, ipari alkatrészek,
optikai adathordozók, repülőgépipar, védelmi és egészségügyi szakágazatok területén való felhasználásra;
fémbevonatok, ötvözetek vagy szervetlen anyagok kültéri és beltéri használatra különféle szubsztrátumokhoz,
nevezetesen különféle rugalmas, polimer szerves szubsztrátumokhoz, különféle rugalmas fémfóliákhoz, merev
üveg alakzatokhoz, merev polimer szubsztrátumokhoz, merev fémidomokhoz; szigetelő bevonatok
autóelektronika, telekommunikáció és számítógép, ipari alkatrészek, optikai adathordozók, repülőgépipar,
védelem és gyógyászat területén való felhasználásra.
6

Fémötvözetek további megmunkálásra; porlasztandó anyagok fémből; fémötvözetek fém porlasztandó

anyagok további megmunkálásához; keményforrasz ötvözetek.
9

Integrált áramkörök.

14

Nemesfémek és ötvözetei; megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek.

17

Elektromos kerámiaszigetelések; szubsztrátumok elsősorban kerámiából, szilíciumból és nem fémből

napelem cellák, fotovoltaikus cellák és napkollektorok elektromos vagy hőszigeteléséhez.
37

Ipari párologtató tartályokhoz és kiegészítő berendezésekhez kapcsolódó tisztítási szolgáltatások.

40

Orvosi célra használt bevonat készítése folyamatos fémhuzal szubsztrátumokhoz; fémfeldolgozás és

fémkikészítés; fémek laminálása; fémbevonás; fémsajtolás.
( 210 ) M 15 01022
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) Materion Corporation, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Kerámiaporok gyártási felhasználásra; vegyszerek ipari és tudományos felhasználásra; bevonó anyagok

gyártási felhasználásra integrált áramkörök előállításához; ipari ragasztók katódporlasztáshoz szolgáló
bevonatoknál rugalmas vagy merev, folyamatos szubsztrátumokhoz.
2

Bevonatok kiváló minőségben megmunkált anyagokból, nevezetesen rézből, aranyból, ezüstből, platinából,

nikkelből, palládiumból, alumíniumból, titánból, krómból, indiumból, molibdénből, szilíciumból, vanádiumból,
nióbiumból, tantálból, vasból, ónból, volfrámból, kadmiumból, galliumból, szelénből és tellúrból, valamint az
előbb említettek közül kettő vagy több fém és a következő szervetlen anyagok: alumíniumoxid, szilíciumoxid,
indium ónoxid és cinkoxid ötvözeteiből autóelektronika, telekommunikáció és számítógép, ipari alkatrészek,
optikai adathordozók, repülőgépipar, védelmi és egészségügyi szakágazatok területén való felhasználásra;
fémbevonatok, ötvözetek vagy szervetlen anyagok kültéri és beltéri használatra különféle szubsztrátumokhoz,
nevezetesen különféle rugalmas, polimer szerves szubsztrátumokhoz, különféle rugalmas fémfóliákhoz, merev
üveg alakzatokhoz, merev polimer szubsztrátumokhoz, merev fémidomokhoz; szigetelő bevonatok
autóelektronika, telekommunikáció és számítógép, ipari alkatrészek, optikai adathordozók, repülőgépipar,
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védelem és gyógyászat területén való felhasználásra.

6

Fémötvözetek további megmunkálásra; porlasztandó anyagok fémből; fémötvözetek fém porlasztandó

anyagok további megmunkálásához; keményforrasz ötvözetek.
9

Integrált áramkörök.

14

Nemesfémek és ötvözetei; megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek.

17

Elektromos kerámiaszigetelések; szubsztrátumok elsősorban kerámiából, szilíciumból és nem fémből

napelem cellák, fotovoltaikus cellák és napkollektorok elektromos vagy hőszigeteléséhez.
37

Ipari párologtató tartályokhoz és kiegészítő berendezésekhez kapcsolódó tisztítási szolgáltatások.

40

Orvosi célra használt bevonatok folyamatos fémhuzal szubsztrátumokhoz; fémfeldolgozás és fémkikészítés;

fémek laminálása; fémbevonás; fémsajtolás.
( 210 ) M 15 01043
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, Xishan District, Wuxi Jiangsu (CN)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Kerékpár kitámasztók [kerékpár alkatrészek]; kerékpár kerékagyak; motor triciklik; elektromos járművek;

triciklik; mopedek; robogók [járművek]; kerékpárpumpák; gumiabroncsok járműkerekekhez; kerékpár abroncsok,
gumik.
( 210 ) M 15 01046
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) AMPELOS
( 511 ) 33

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

áru); fűszerezett borok, vermutok.
( 210 ) M 15 01059
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) KIRÁLY I. Kapusiskola Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek; sportszolgáltatások; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; testnevelés; tornák szervezése;jógaoktatás.
44

Orvosi szolgáltatások; sportgyógyászati szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)o terápia; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;
masszázs; svéd masszázs; reflexzónamasszázs; szegmentmasszázs; kötőszöveti masszázs; csonthártya masszázs;
sportmasszázs; nyirokmasszázs; elektroterápiás kezelések; elektroterápiás szolgáltatások diadinamikus áramok,
galván kezelések, stabil galvánárammal történő kezelés, iontoforézis, hydrogalván kezelések, elektromos
kádfürdő, négyrekeszes galvánfürdő, szelektív ingeráram, interferencia kezelés, TENS kezelés kapcsán;
thermaterápiás kezelések; thermaterápiás szolgáltatások meleg-és hideghatású kezelések kapcsán; fizikai
rehabilitáció; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási konzultáció;
relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok
tanítása; gyógyászati célú pilates.
( 210 ) M 15 01060
( 220 ) 2015.04.14.
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( 731 ) FER-VILL Gépjárműjavító és- Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Vincze Júlia, Budapest
( 546 )

( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01061
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Ambriskó Tamás, Miskolc (HU)
( 541 ) VETANESZT
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; állatgyógyászattal kapcsolatos oktatás és gyakorlati képzés.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 15 01140
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) Hemberger Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Füzi Tamás ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 01377
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ALIKVAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
A rovat 97 darab közlést tartalmaz.
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