Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 12 02711
( 220 ) 2012.07.30.
( 731 ) LEG Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) LANGUAGE EXPERTS
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01279
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state of Delaware), Atlanta, Georgia
(US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ADD TOVÁBB A MOZGÁS ÖRÖMÉT
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.
30

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

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

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 01806
( 220 ) 2014.06.06.
( 731 ) Regio Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAZDÁLKODJ OKOSAN
( 511 ) 16

Albumok; almanachok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; címkék, nem szövetből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk];
egészségügyi papír; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; földrajzi térképek; füzetek; grafikai
nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú];
iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk]; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;
kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok;
levélpapír; másolópapír [papíráru]; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; papír; papíráruk; papírtörülközők; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;
szórólapok; tervrajzok; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

( 210 ) M 14 01832
( 220 ) 2014.06.13.
( 731 ) Kowacsics Rita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Birkás Miklós, Budapest
( 541 ) SZENIOR AKADÉMIA
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Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

szemináriumok rendezése és szervezése; szimpóziumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning).
( 210 ) M 14 02238
( 220 ) 2014.07.14.
( 731 ) MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)
( 740 ) dr. Gremsperger Gábor, Gremsperger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Felvidék Szépe
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02658
( 220 ) 2014.09.01.
( 731 ) Bock Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Villány (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Szőlőmust.

33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, almaborok.

43

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

( 210 ) M 14 02713
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) PÖDÖR Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Barbalics István, ügyvéd, társasági szakjogász, Dr. BARBALICS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) WURSTLEE
( 511 ) 29

Kolbász; kolbásztermékek; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; sültburgonya, chips; savanyúságok;

kész saláták; mártások; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok.
30

Szendvicsek; Hot dogok [szendvicsek]; pékáruk; snack ételek (gabona alapú); salátaöntetek és dresszingek;

szószok; fűszerek; fűszeres mártások.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; bisztró [büfé] szolgáltatások; éttermek; étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló

éttermek; kávéházak; étel- és italellátás; ételkészítés megrendelésre; vendéglátóipar.
( 210 ) M 14 02753
( 220 ) 2014.09.09.
( 731 ) ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 541 ) GRAND CASINO

( 511 ) 25
28

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

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

Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

( 210 ) M 14 02982
( 220 ) 2014.02.26.
( 731 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Purissima
( 511 ) 5

Gyógyászati célú rágógumi fagyasztott, ill. tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is; diétás

élelmiszerek és élelmiszer készítmények; diétás italok és tápanyagok gyógyászati célokra; vitaminok; ásványi
anyagok és alkotó élelmiszer-kiegészítők; bébiételek, beleértve a csecsemőknek való tejport.
29

Hús, sonka, szalonna; halak; baromfi; vadak, vadhús; puhatestű és mészvázas állatok (feldolgozva);

belsőség, elsősorban máj, pacal, tejoltó; hentesáruk, elsősorban szalámi, véres hurka, sütni való kolbász; főzni
való kolbász, bundás virsli, kolbászfélék, kis kolbászfalatkák; hústermékek, elsősorban húskonzervek; löncshús;
sózott és szárított hús; húsleves, tartósított; hús; pácolt hús; húskészítmények; szalonna; baromfi termékek;
haltermékek; halfilék; halkonzervek; sózott és szárított halak; pácolt halak; halrudacskák; füstölt hal; halliszt
emberi fogyasztásra; kaviár; tengeri állatok, elsősorban rákok, heringek, homár, tonhal, garnélák, garnélarákok,
lazac, languszta, osztriga, héjas állatok, kagylók, szardínia, szardella, tengeri uborka; hús-, hal-, baromfi- és
vadsaláták; húskivonatok, húsleves koncentrátumok; mélyhűtött, tartósított, szárított, főtt, kandírozott
gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsök (feldolgozott), alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspép,
gyümölcssaláták, gyümölcsszeletek, gyümölcssnackek; fagyasztott, konzervált, főzött, szárított, kandírozott,
kristályosított gyümölcsök, gyümölcsszeletkék (apró); gyümölcshéj, üveges gyümölcsök; almapüré; kókuszdió,
mazsola, datolya, fügék; vörös áfonya szósz; olajbogyók, konzerv olajbogyó; mélyhűtött, konzerv, szárított és főtt
zöldségek, lencse, csemegeuborka, paradicsom, répa, vöröshagyma, borsó, bab, articsóka, brokkoli;
savanyúságok, pikkalilli; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; savanyú káposzta; élelmiszerek erjesztett
zöldségből; gyümölcs és zöldség paszta, gyümölcssajtok, gyümölcslekvárok, paradicsompüré, konyhai
paradicsomlé főzéshez; gyümölcskoncentrátumok és koncentrált gyümölcstermékek; ínyenc saláta zöldségekből
vagy leveles salátából, gyümölcsből, zöldségből fent nevezett áruk készen elkészítve és csomagolva; mindenféle
burgonyatermék, hasábburgonya, krokett, sültburgonya, elősütött burgonya, krumplilángos, burgonyagombóc,
pirított burgonya, krokettek, burgonyalepény, chips, ropi, burgonyapelyhek; hús-, hal-, szárnyas-, vadételek,
levesek (beleértve az instant leveseket és leves keverékeket), egytálételek; száraz és szószos készételek, melyek
az alábbi áruk egy vagy több eleméből állnak: húsok, halak, zöldségek, feldolgozott gyümölcsök, sajtok;
kocsonyák (zselék), hús-, gyümölcs-, zöldségkocsonyák; étkezési zselatin, halenyv, alginátok étkezési
felhasználáshoz; algakivonatok táplálkozási felhasználáshoz, roston sült tengeri moszat; gomba, tartósított;
szójababok étkezési célra; ehető madárfészkek; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), gyümölcsbefőttek,
kenhető gyümölcskészítmény, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcskocsonya, -zselé, zselék, pektin táplálkozásra;
tojások, tojásfehérje, tojáspor, tojássárgája; csigatojás, virágpor, selyemhernyó étkezési célra; tej és tejtermékek;
ivótej, kecsketej, ízesített tej, sűrített tej,túlnyomórészt tejből álló tejitalok, tejsavó- és tejitalok, soványtej, kefir,
tejföl, tejszín, szójás tej, magas zsírtartalmú tej, joghurt, gyümölcsjoghurt, sima joghurt, joghurt csokoládéval
vagy kakaóadalékkal, alkoholmentes kevert tejitalok (túlnyomórészt tejből), joghurtos turmixok, kefir, tejszín,
tejszínhab, túró, gyömölcsös és zöldfűszeres túrók, erjesztett lótej, desszertek, amelyek lényegében tejből és
ízesítő adalékanyagokból valamint zselatinból és/vagy kötőanyagként funkcionáló keményítőből állnak; tejpor
étkezési célokra, ízesített tejpor italok, sajtok, lágy sajtok, kékpenészes sajtok, cheddar sajtok, sajtkészítmények,
friss sajtok, egyéb sajtok készítéséhez; tofu; kávétejszín, kávé tejporpor; vaj, vajpótló, kókuszvaj, kakaóvaj,
olvasztott vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kenhető kenyérfelét (zsírtartalmú), kenhető kenyérfelét étkezési zsírból és
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étkezési zsírkeverékekből, margarin; étolajak és étkezési zsírok, étkezési zsírok előállítására szolgáló zsírok;

étkezési olívaolaj, étkezési napraforgóolaj, szezámolaj, mogyoróolaj, étkezési pálmamag olaj, étkezési pálmaolaj,
étkezési repceolaj, kukoricaolaj, kókuszolaj, kókuszzsír, étkezési csontolaj, étkezési faggyú; sózott és nem sózott
mogyoró, elsősorban mandulák, amerikaimogyoró (gyümölcs), elsősorban chips, amelyek a 29. osztályba
tartoznak; húsleves, elsősorban erőleves, kivonatok, koncentrátumok formájában; szójapástétom; csicseri borsó
pástétom, szezámmag pástétom; állati velő táplálkozási célra; szárított gyümölcs; drazsírozott és kandírozott,
mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek; drazsírozott vagy mázzal bevont gyümölcsök, gyümölcsszeletkék
(apró); gyümölcs alapú snackek; valamennyi fent említett, a 29. osztályba tartozó áru mélyhűtött ill. tartósított,
csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.
30

Kávé, kávé tejjel, kapucsínók, eszpresszókávé, koffeinmentes kávék, kávét tartalmazó egyéb italok,

pótkávé, cikória, kávéesszenciák, kávéaromák, kávé, pörköletlen; instant kávé, oldható; kávé alapú italok,
kávépatronok, szemes kávék, a fent nevezett áruk már elkészítve is; tea, elsősorban instant tea, jeges tea, nem
gyógyászati fűszernövény teák, tea alapú italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; kakaó, kakaóitalok,
kakaó tartalmú italporok, kakaó keverékek, csokoládé italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; cukor,
szőlőcukor étkezési célra; rizs, rizses snack; tápióka, szágó; csokoládé, csokoládétermékek, marcipán (nyers
massza formájában is), nugát, marcipán- és nugátkészítmények, desszert szeletek, mályvacukor, pillecukor,
tejkaramella; szendvicskrémek, csokoládé-, nugátkrémek, főleg a következők alkalmazásával: cukor, kakaó,
nugát, tej és/vagy zsírok hozzáadásával; cukorkaáruk, tartós nyalókák, rágógumi, nem gyógyászati használatra,
pasztillák, édességek, elsősorban zselés gyümölcsök, édesgyökér, pralinék, töltött is; édesgyökér nyalókák;
bonbonok, karamellás, kakaós, borsmentás, gyümölcsös, jégkrémek, gumicukros, tejszínes bonbonok; rágógumi;
aprósütemény, elsősorban mogyorós teasütemény, fondant (cukrászáru), mandulás aprósütemény; menta
cukrászati használatra; lisztek és gabonakészítmények, elsősorban étkezési fehérliszt, burgonyaliszt;
kétszersültek; darált kukorica (főzéshez); pékáruk, kenyér (savanyítatlan is), zsemle (feltéttel is), bagett (feltéttel
is), bagel (feltéttel is), croissant, kifli, kenyérlángos, perec, roppanós kenyerek; pizzák, szendvicsek; tabulé (arab
saláta); finom péksütemények és cukrászsütemények, briós, pástétomok, piskóták, sütemények, torták,
mézeskalács sütemények, muffinok, brownie-k, fánkok, habcsókok; kekszek, elsősorban vajas kekszek, krékerek
(a nevezett termékek tészta formájában is); tortakeverékek, süteménytészták, tortaderkorációk (ehető) étkezési
ragasztók; zabpehely, kukoricapehely (cornflakes), gabona snackek, pattogatott kukorica; hántolt gabona, rizs,
búza, zab, árpa, dara, kuszkusz, rozs, köles, szezám, kukorica és hajdina, az előbbi termékek keverék és más
készítmények és feldolgozások formájában is, búzacsíra, kukoricaliszt, árpagyöngy,- liszt, -dara, müzli és
müzliszelet (lényegében gabonapehelyből), malomipari termékek, árpagyöngy; snack ételek (gabona alapú-);
panírliszt; halva (édességféle); gabonakészítmények; maláta emberi fogyasztásra, malátakivonat táplákozási
célokra, malátacukor; lisztből készült tészták, elsősorban tészta, göngyölt, spagetti, makaróni, metélt tészta, nudli,
galuska, ravioli, lasagnék, pizza alapok, elkészített pizzák, quiche (tésztában sült sós sodó); főleg tésztafélékből
álló desszertek; kovász; főleg tésztából vagy rizsből készült száraz és szószos készételek; tavaszi tekercsek, szusi;
kapribogyók; sós sütemények, krékerek, gabonachipsek és egyéb rágcsálnivalók; taco, nachos, tortilla;
liszttartalmú ételek, palacsinták (crepes), ostyák, zselés, édességek, tejbegríz tkezési használatra; kandiscukor
étkezési célokra, karamellák; pudingok, tejsodó (a fent említett áruk instant keverékek formájában is); dara
étkezési célokra, elsősorban zabdara; készkeverékek, késztorták, -süteménykeverékek; szójaliszt; pástétomok,
máj-, baromfi-, vadhús-, hús-, hal-, zöldségpástétomok (az említett termékek tésztabundában is); pecsenye- és
húslé, hússzósz; gombócok; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat;
méhpempő emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra); glükóz étkezési célokra (nem gyógyászati használatra);
étkezési gluten; étkezési keményítő, keményítő táplálkozási felhasználáshoz, burgonyaliszt; fagylalt, különösen
szorbet, jégkrém, joghurt-fagylalt, jégkrémes italok, -sütemények, -keverékek, jégnyalóka, fagylaltpor; méz,
propolisz; szirup, melasz, juharszirup; cukorbevonat; élesztő, sütőpor, étkezési nátron; só, konyhasó, tartósító só
élelmiszerekhez, zellersó; húspuhító szerek háztartási használatra, kötőanyag konyhai használatra, elsősorban
kolbászfélékhez, fagylaltokhoz; élesztő élelmiszerekhez; ecet, sörecet; mustár, mártások (ízesítőszerek),
paradicsommártás, gyümölcsös szószok, ketchup, salátaöntetek, mártások, marinádok; majonéz; fűszerek,
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elsősorban fahéj, curry, vanília, sáfrány, kurkuma, gyömbér, ánizs (szemek), csillagánizs, szegfűszeg, szegfűbors,

borsszemek, feketekömény, bors, fűszerkeverékek, elsősorban algák (ízesítő), chow-chow (ízesítő), csatni
(ízesítők), szójabab pástétom (ízesítők), fűszerek, ízesítők (fűszer); szerecsendió, édesítőszer (természetes);
konyhai fűszernövények, torma; aromaanyagok (növényi), sütőaromák, italokhoz és süteményekhez, a nevezett
aromaanyagok illóolajok, gyümölcsfélékből előállított aromaanyagok kivételével; pezsgőbor keverék; jég;
csokoládéba mártott gyümölcsök és zöldségek; csokoládéval bevont gyümölcsök, gyümölcsgerezdek;
gyümölcsszószok; készítmények glükózból tejszínpótlóként történő alkalmazásra; szójaszósz; valamennyi fent
említett, a 30. osztályba tartozó áru mélyhűtött, ill. tartósított, csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.
31

Más osztályhoz nem tartozó mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint magok; élő állatok,

élő hal, szárnyas, sertés, élő puha- és kagylós állatok, kagyló, homár, languszta, rákfélék, tengeri uborka, osztriga;
halikra; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához; gyümölcsök, bogyós gyümölcsök, almák, dinnyék,
déligyümölcsök, szőlő; cefre; hüvelyesek; kókuszdió, kókuszdió héj, kopra, kóladió; friss zöldségek, burgonya,
hagyma, répa, póréhagyma, rebarbara, kukorica, szelídgesztenye, friss olíva, babok, lencse, borsó, uborka, tök;
növényi magvak, fűmagok, gyümölcsmagok; diófélék, elsősorban mandulák, földimogyorók, kóladió, mogyoró,
napraforgómagok; friss gombák; szarvasgomba, friss; gomba micélium; saláta, elsősorban fejes saláta, madárbegy
saláta, endívia saláta; fűszernövények (friss), alga emberi vagy állati fogyasztásra; gyökérzöldségek (táplálék);
cukornád; tojások keltetéshez (megtermékenyített); vetőmagok, élő növények és virágok, elsősorban fák, cserjék,
csírák, szőlőtőkék, csalán, korpa (gabona), szegfűbors; koszorúk természetes virágokból, karácsonyfák;
virághagymák, virágmagok, virágpalánták; szárított virágok díszítésre, szárított növények díszítésre, szárított
növények; gyep (élő); (természetes) tőzeg; növényi termékek és növényi alkotóelemek, elsősorban fakéreg,
fatörzsek, nyers fa, kérges fa, faforgács, parafa, mulcs, pálmalevelek, fenyőtobozok; árpa, magvak (gabona); zab,
széna, komló, komlótoboz, rozsmag, búza, tőkesúlyok; szentjánoskenyér, maláta; kakaóbab, nyers; lenmagok
(nyers); lőre, csiger (a borgyártásnál visszamaradt anyagok); tápanyagok állatok számára, korpadara, rizsliszt,
algarobilla cserzéshez, szalma (takarmány), takarmánylisztek állatoknak, földimogyoróból készült
takarmánypogácsa, magvak állati fogyasztásra, mész állati takarmányhoz, erősítő takarmány állatoknak,
kutyaeledelek (kekszfélék), élesztő állatok számára, korpadara, rágócsontok állatoknak, darakeverékek
haszonállatok hizlalására, italok házikedvencek részére, madáreledelek, macskaeledelek; fehérje állati
fogyasztásra, szeszfőzdei hulladék termékek állateledelekhez; takarmányadalékok nem gyógyászati használatra;
ehető tárgyak állatok általi rágcsálásra, ehető csontok és rudacskák állatok számára, tintahal pikkelye; ízesített
homok háziállatoknak (alom).
32

Sörök, elsősorban ale sörök, alkoholmentes sörök, búzasörök, pils sörök, Kölsch sör, Altbier sörök, világos

sörök, testes stout sörök, gyömbérsör; sörcefre; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok,
mézes italok, ízesített vizek, aperitifs (alkoholmentes), alkoholmentes koktélok, alkoholmentes borok, limonádék,
energia-italok, izotóniás italok, mogyorótej, kwass, malátasör, szárcsagyökér, szódavíz, szódavizek, asztali vizek,
lítiumos vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, mogyorótej, gyümölcsnektárok, zöldséglevek, turmixok
(italok), mandulatejek, sörbetek (alkoholmentes), mustok, fagyasztott gyümölcsitalok; szörpök és egyéb
italkészítéshez használt készítmények, elsősorban pezsgőporok és -tabletták italokhoz, koncentrátumok
gyümölcslevek és -italok előállításához, szénsavas vizek előállítására szolgáló termékek, eszenciák
italkészítéshez, gyümölcskivonatok, komlókivonat sörkészítéshez, limonádészörpök, malátacefre, mandulatej
(szörp), készítmények likőrök készítéséhez, malátatartalmú készítmények italok készítéséhez; kevert italok friss
és/vagy fagyasztott gyümölcsökkel.
33

Alkoholtartalmú italok, kivéve sör, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú tejes italok, alkoholos

esszenciák, alkoholos kivonatok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, ánizslikőr, anisette, aperitifek, almabor,
aquavit, arak (rizspálinka), körtebor (brandyk), curacao, emésztést serkentő italok, whisky, vodka, gin,
cseresznyepálinka, gabonapálinka, likőrök, gyomorkeserű (bitter) italok, mézsör, gyümölcspálinkák, mentalikőr,
rizspálinka, rum, szaké, brandy, borpárlat, alkoholszegény szeszesitalok, szeszes italok, habzóbor, pezsgő,
szőlőből készült habzóborok, borok, lőre, csiger, megerősített borok, brandy, vermut (fűszerezett) borok, snapsz,
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gyümölcsborok, rizsborok, csökkentett alkoholtartalmú borok; szeszesital és bor alapú gyomorkeserűk és

koktélok; égetett szeszesitalok.
( 210 ) M 14 03043
( 220 ) 2014.10.06.
( 731 ) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)
( 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 14 03087
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Szabó Ildikó, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalavári György, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KÖRÖMISKOLA
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások; oktatás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; szépségszalonok.

( 210 ) M 14 03140
( 220 ) 2014.10.15.
( 731 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 541 ) Egri Újévi Koncert
( 511 ) 41

Kulturális tevékenység.

( 210 ) M 14 03199
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) GYR 2002 Bevásárló, Szórakoztatóipari és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Győr Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03200
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) KPSVR 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kaposvár Plaza
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
M1231

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03201
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) Miskolc 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Miskolc Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03202
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) Szeged Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szeged Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03203
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) Szolnok Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szolnok Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03204
( 220 ) 2014.10.21.
( 731 ) Zalaegerszeg Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zala Plaza
( 511 ) 35

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03400
( 220 ) 2014.11.12.
( 731 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó pálinkák.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 210 ) M 14 03480
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) Atlantisz-M Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kristó Melinda, Kristó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Kiadványok, magazinok.

38

Internetes folyóirat, internetes szolgáltatás.

41

Plakátok kiadása.

( 210 ) M 14 03483
( 220 ) 2014.11.18.
( 731 ) SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPARTAN FIGHTER
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03668
( 220 ) 2014.12.03.
( 731 ) PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.
35

Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,
reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé
kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,
reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
( 210 ) M 14 03725
( 220 ) 2014.12.05.
( 731 ) Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Budapest
( 541 ) The best tool for you!
( 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).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03750
( 220 ) 2014.12.11.
( 731 ) WELL-NASS Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
( 740 ) Dr. Gáspár Gabriella, Budapest
( 541 ) Well-Nass
( 511 ) 30

Puffasztott gabonakészítmények, natúr vagy ízesített.

( 210 ) M 14 03757
( 220 ) 2014.12.12.
( 731 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételek, ételek cukorbetegek részére.

30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

39

Étel házhoz szállítása.

43

Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

( 210 ) M 14 03791
( 220 ) 2014.12.16.
( 731 ) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30
35

Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.
Reklámozás; kereskedelmi szolgáltatások alacsony kalóriatartalmú kenyerek, péksütemények és

cukrászsütemények tekintetében.
( 210 ) M 14 03797
( 220 ) 2014.12.16.
( 731 ) DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Windhager Anna Katalin, Kápolnásnyék
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 14 03862
( 220 ) 2014.12.19.
( 731 ) Vámos Erika, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Farkas Éva, Budapest
( 541 ) T-KÓD
( 511 ) 5
30

Étrend-kiegészítő; egészségügyi készítmények; diétás élelmiszerek.
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).
( 210 ) M 14 03908
( 220 ) 2014.12.22.
( 731 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; papír- és kartondobozok; papír asztaldíszek;

blokkok [papíráruk]; ívek [papíráruk]; papírtömbös táblák; eldobható papírtermékek; nyomtatott papír feliratok;
papír címerképek, feliratok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült reklámtáblák; papír feliratok,
zászlók; papírból készült zászlók; papírból készült poszterek; ünnepi papír dekorációk [partikra]; papír azonosító
táblák, címkék; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; öntapadós
címkék, matricák [papíripari]; matricák [lehúzóképek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; kártyák;
oktató kártyák; képes kártyák; naplók, jegyzőkönyvek; naplók, naptárak; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók;
jegyzetpapír; jegyzettömbök; jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; jegyzet táblák; noteszek, zsebkönyvek [papíripari
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cikkek]; noteszok; oktatási felszerelések; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek vagy irodai
cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 00046
( 220 ) 2015.01.13.
( 731 ) Parrott Márk Ananda, Szeged (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Őszintea - Frissítően őszinte
( 511 ) 30

Filteres teák; mesterséges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok; teák [nem

gyógyhatású]; teakeverékek; teapótlók.
32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szénsavas italok.

( 210 ) M 15 00078
( 220 ) 2015.01.15.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiojatekweb.hu
( 511 ) 15
28

Hangszerek (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).
41

Digitális zene szolgáitatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 210 ) M 15 00079
( 220 ) 2015.01.15.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiojatekaruhaz.hu
( 511 ) 15
28

Hangszerek (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).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 210 ) M 15 00080
( 220 ) 2015.01.15.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) regiojateknet.hu

( 511 ) 15
28

Hangszerek (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).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 210 ) M 15 00109
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) PÁLINKA PATIKA
( 511 ) 33

Pálinka.

35

Reklámozás.

42

Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

( 210 ) M 15 00117
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Patent Csoport
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
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Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,
távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 210 ) M 15 00118
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) SECURITY PATENT
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
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poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,

pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,
távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 210 ) M 15 00120
( 220 ) 2015.01.16.
( 731 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
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pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,

távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 210 ) M 15 00123
( 220 ) 2015.01.19.
( 731 ) Ankucza Béla, Budapest (HU)
( 541 ) Balance System Product Family
( 511 ) 1

Talajkondicionáló vegyi termékek, növények növekedését szabályozó készítmények, mezőgazdasági vegyi

termékek.
( 210 ) M 15 00166
( 220 ) 2015.01.21.
( 731 ) Bári Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Benedek, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00214
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) eVISION
( 511 ) 6

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

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00215
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 00218
( 220 ) 2015.01.26.
( 731 ) TOP HÁROM Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Poncsák Gergő,Dr. Poncsák Gergő 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).
( 210 ) M 15 00220
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) Profident Fogászati Centrum Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Fogászat, fogtechnika, szájsebészet, fogszabályozás, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum és

ezekkel kapcsolatos szolgáltatások ebben az osztályban.
( 210 ) M 15 00221
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) Intermap Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Nikl István, Budapest

( 546 )
( 511 ) 9

Szoftverek; térinformatikai szoftverek; mérőműszerek; geodéziai- és lakossági felhasználású terepi

adatrögzítő szoftverek és műszerek; digitális video és képfeldolgozó szoftverek.
( 210 ) M 15 00226
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

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

és tejtermékek.
30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 00228
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) Steelvent 2000 Zrt., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Czél István, Czél 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).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00262
( 220 ) 2015.01.28.
( 731 ) Kiss László, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok.

( 210 ) M 15 00287
( 220 ) 2015.02.02.
( 731 ) ADU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
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( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00293
( 220 ) 2015.02.03.
( 731 ) Sandlander Invest Kft., Dabas (HU)
( 740 ) dr. Jutasi György ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Újság.

( 210 ) M 15 00294
( 220 ) 2015.02.03.
( 731 ) Szent Szív Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Sophianum
( 511 ) 36
41

Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.
Akadémiák (oktatás), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, iskolai szolgáltatások,

kollégiumok, internátusok, könyvtári kölcsönzés, kultúrális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási
tárgyú információk, szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, vallásoktatás.
43

Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez

termek kölcsönzése, vendéglátóipar, ideiglenes szállások.
( 210 ) M 15 00300
( 220 ) 2015.02.03.
( 731 ) Melan'Goo Kft., Sopron (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Gomba (ételként); gyümölcssaláták; halból készített ételek; hentesáruk; hús (ételként); tejtermékek; olajok

étkezési célra; tojások (ételként); zöldség saláták; zöldségek, főtt.
30

Liszttartalmú ételek; pizzák; snack ételek; saláta öntetek; szendvicsek; taco; tésztában sült pástétom;

M1243

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
tésztafélék (kelt tészták).

43

Vendéglátóipar; gyorséttermek.

( 210 ) M 15 00314
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00315
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00316
( 220 ) 2015.02.04.
( 731 ) FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00323
( 220 ) 2015.02.05.
( 731 ) Imrei Zsuzsanna, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Idegenvezetési szolgáltatások, látogatások tervezése turistáknak, kalauzolás ismeretlen helyen, városnézés

és kirándulások szervezése, utasszállítás autóbusszal, utazási irodai szolgáltatások.
41

Audioberendezések kölcsönzése, szórólapok megjelentetése.

( 210 ) M 15 00327
( 220 ) 2015.02.05.
( 731 ) CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Bene Tamás, Debrecen
( 541 ) cetox
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
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 betűren szerinti jegyzékébe tartozó
valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00328
( 220 ) 2015.02.05.
( 731 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) dr. Sütő László, dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DO-Q-MENT, az önfenntartó zöld iroda
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00330
( 220 ) 2015.02.06.
( 731 ) Magyar Szörf Akadémia Sport Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00332
( 220 ) 2015.02.06.
( 731 ) A1 Kárpitos Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; bútorok; díványok, kerevetek; fotelek, kar(os)székek; kanapék; karosszékek, sezlonok; pamlagok;

ruganyos matracok ágyba, fotelbe; zsámolyok.
37

Bútor átalakítás; bútorfelújítás; bútorjavítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; bútorok

restaurálása; kárpit csere; kárpitjavítás; kárpitozás javítása; kárpitozás; kárpittisztítás.
( 210 ) M 15 00335
( 220 ) 2015.02.06.
( 731 ) Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Plüderhausen (DE)
( 740 ) dr. Hetényi Kinga, Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PULSSCHLAG
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Ruházati cikkekhez, cipőkhöz, kalapáruhoz kötődő kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00340
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) Nagykerem Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Alexandra, Zalaszentgrót
( 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).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00342
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) Dextra Asia Co., Ltd., Pathumwan District, Bangkok (TH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BARTEC
( 511 ) 6

Fémből készült kapcsolószerkezetek épületekhez, kovácsolt építészeti anyagok, fémkarmantyúk/köpenyek,

összekötőelemek betonkonstrukciók acél megerősítő szerkezetéhez, menetes orsók, menetes összekötő elemek,
menetes fémtermékek, összekötő elemek vasbeton rudak összekapcsolásához, mechanikai csatlakozó elemek,
fejjel rendelkező betonerősítő rudak és fejes/felső horgonyok.
( 210 ) M 15 00344
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) ASIAFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, Verpelét (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Fagyasztott ételek; húsok; halak; baromfi és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök

és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok,
élelmiszerzsír; vaj; húsok; sózott hús; rákfélék, keménytestű, nem élő; hal- vagy húskonzervek; sajtok; főként
tejet tartalmazó tejes italok; marhahús, disznóhús, csirkehús, kagylófalatok; burritók; funkó; hal vagy szusi alapú
előkészített vagy főtt fogások; halfilé; sashimi; aprósütemények; cukrászsütemények; tengeri étel, gyümölcs,
zöldség vagy hal alapú fogások; húskivonatok; vaj; zöldség alapú saláták; tofu; nem élő kagylók; nem élő
garnélarákok; szója; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; hal vagy szusi alapú
fogások, mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva árusítva.
30

Kávé; tea; kakaó és pótkávék; rizs; ragadós rizs; rizs lótuszlevélben; hántolt rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;

tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok
és jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;
kókuszos desszertek; briós; garnélarák gombócok; pekingi ravioli; gabonafélékből előállított készítmények;
tészták; metélttészták; cérnametélt; metélttészta-alapú készételek; tészta-alapú készételek; kínai töltött gombócok
[gyoza, főtt]; kínai gőzölt gombócok [shumai, főtt]; szusi, maki, szamószák, garnélarák táskák, szójaszósz;
szendvicsek; pizzák; palacsinták; süteménytészta; kétszersültek; kandiscukor; csokoládé; kávé, kakaó, csokoládé
vagy tea alapú italok; salátaöntetek, mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva
árusítva.
43

Szolgáltatások étel és ital biztosítása érdekében ázsiai stílusban; étel és ital ellátás ázsiai stílusban;

kávéházak ázsiai stílusban; bár szolgáltatások ázsiai stílusban; snack bárok ázsiai stílusban; önkiszolgáló éttermek
ázsiai stílusban.
( 210 ) M 15 00349
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, Budapest (HU)
( 546 )
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Albumok; almanachok; bélyegzők [pecsétek]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; folyóiratok; dossziék [papíráruk]; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; írószerek; jegyek;
katalógusok; kártyák; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
könyvkötések; könyvjelzők; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; litografált műtárgyak; litográfiák;
magazinok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével; revük [időszaki lapok]; naptárak; noteszok; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; papíráruk; poszterek; prospektusok; szórólapok; újságok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

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

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

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

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; genealógiai kutatás; jogi kutatás; szerzői jogok kezelése.

( 210 ) M 15 00350
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) VEGATESZT & DRAGONSPORT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Allergiakezelés; allergiával kapcsolatos tanácsadás; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegfigyelés;

betegségek diagnózisának felállítása; bioritmussal kapcsolatos tanácsadás; bőrápolási szolgáltatások; diéták
tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos
információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség
felmérés; egészségügyi szűrés; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; egyéni orvosi vizsgálatok;
fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; immunológiával kapcsolatos
tanácsadás; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi
vizsgálatok, analízisek; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; természetgyógyászati vizsgálatok.
( 210 ) M 15 00352
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) Leisure Master Kft., Magyargencs (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].
( 210 ) M 15 00356
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) AJW-altius Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Vezetők, elektromos.

12

Összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek.

17

Rugalmas csövek, nem fémből.

( 210 ) M 15 00420
( 220 ) 2015.02.12.
( 731 ) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) nap aranya
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 00424
( 220 ) 2015.02.13.
( 731 ) VICKI CRISTINA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tomcsányi Tamás, dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VICKY CRISTINA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00430
( 220 ) 2015.02.13.
( 731 ) Dobrády Ákos, Budapest (HU)
Dobrády Zsolt Attila, Tahitótfalu (HU)
( 541 ) KICSI GESZTENYE KLUB
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk.

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok.

35

Ajándéktárgyak forgalmazása, hang- és képhordozók forgalmazása, marketing.

39

Napilapok terjesztése.

41

Rendezvények-, kulturális és szórakoztató események, filmszínházi előadások, filmgyártás, klub

szolgáltatás, színházi előadások.
( 210 ) M 15 00433
( 220 ) 2015.02.13.
( 731 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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.
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( 210 ) M 15 00450
( 220 ) 2015.02.17.
( 731 ) Nagy-György Gábor, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;
ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;
diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő
enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati
használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;
gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;
herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein
étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz
étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;
vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát
étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes
vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítimények; füstölőrudak.
28

Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;
stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői
szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú
információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofilmezés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;
állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi
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tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;

gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek
elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi
szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr
szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;
szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 210 ) M 15 00451
( 220 ) 2015.02.17.
( 731 ) Nagy-György Gábor, Pécs (HU)
( 541 ) RELIVEFIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;
ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;
diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő
enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati
használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;
gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;
herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein
étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz
étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;
vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát
étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes
vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítimények; füstölőrudak.
28

Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;
stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői
szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú
információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
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videofilmezés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;
állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi
tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;
gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek
elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi
szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr
szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;
szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 210 ) M 15 00453
( 220 ) 2015.02.17.
( 731 ) PhysioVit Rehab Akadémia Kft., Pásztó (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) PHYFO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00468
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Gönczi József, Kecskemét (HU)
( 541 ) PANCSOKI
( 511 ) 30

Cukor, csokoládé, kakaó.

31

Friss gyümölcsök.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 15 00473
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) Vercsik Norbert, Isaszeg (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek, lisztkeverékek és más gabonakészítmények; félkész és kész kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény, búzacsíra emberi fogyasztásra, kenyér, pizzák, sütemények,
süteményekhez való tészta, süteménypor, süteménytészta, szendvicsek, tésztafélék, zsemlék; kenyerek,
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péksütemények, tésztafélék mélyhűtött formában.

35

Reklámozás; pékáruk kereskedelmi ügyletei, mozgóboltból történő eladása, online értékesítése,

kereskedelmi adminisztráció; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták
terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 15 00475
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) Trial Média Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Televíziós reklámozás, hirdetési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; online reklám; áruk kereskedelmi

célú bemutatása kommunikációs médiában, reklámfilmek előállítása, kereskedelmi ügyletek.
38

Műsorszórás interneten vagy televízión keresztül, televíziós képújság sugárzás.

41

Szórakoztató, kulturális, sport vagy nevelési célú műsorok, televízió programok készítése, videofilmezés,

online (nem letölthető) videók biztosítása, élő előadások bemutatása, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,
fotóriportok készítése, riporteri szolgáltatások, filmek feliratozása, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
( 210 ) M 15 00477
( 220 ) 2015.02.18.
( 731 ) Il Contatto Kft. 100%, TOLNA (HU)
( 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).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00479
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) TV2 Gold
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00484
( 220 ) 2015.02.20.
( 731 ) Minusplus Generáltervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hetzmann Albert, Hertzmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00488
( 220 ) 2015.02.20.
( 731 ) Berecz Gábor, Kaposvár (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

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 00513
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Unioffice Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SmartEvents
( 511 ) 9
42

Számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; hosting
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szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; kutatás és fejlesztés mások

részére.
( 210 ) M 15 00518
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)
( 740 ) dr. Litresits András, Litresits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; lakatosipari termékek,

fém tömegcikkek; építőanyagok fémből; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz;
erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; erősítő, merevítőanyagok fémből, épületekhez; falburkolatok
fémből; fémajtók; fém ajtókeretek; fémáruk (kisméretűek); fém burkolólemezek; fémcsavarok; fémcsövek; fémek
nyers vagy félig megmunkált állapotban; fémépítmények; sasszegek fémből; szegecsek, fémből; tűzálló
építőanyagok fémből; válaszfalak fémből; vasáruk; vashuzal; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban.
17

Hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok; kőgyapot (szigetelőanyag); nedvesség elleni szigetelőanyagok

épületekhez; salakgyapot (szigetelőanyag); szigetelőanyagok; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez;
szigetelőanyagok kábelekhez; szigetelőanyagok nyílászárókhoz; szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek;
szigetelők; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelőnemez; szigetelő olajok; szigetelőpapír, kátránypapír;
szigetelőszalagok; szigetelő szövetek; szigetelőtapaszok; szigetelő tűzálló anyagok; szintetikus gumi; tömítések,
szigetelések; tömítőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; tömítőkitt; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból
készült szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célra;sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok.
19

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

készült hordozható szerkezetek.
( 210 ) M 15 00519
( 220 ) 2015.02.25.
( 731 ) Csepregi Szabolcs 50%, Budapest (HU)
Erdélyi Tamás 50%, Budapest (HU)
( 541 ) hardbodyhang
( 511 ) 28

Eszközök testgyakorláshoz; bútorok (pad); tornafelszerelések.

( 210 ) M 15 00522
( 220 ) 2015.02.25.
( 731 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) EVERLINK
( 511 ) 9

Beléptető rendszer berendezései; munkaidő nyilvántartó rendszer berendezései; fizető parkoló rendszer

berendezései.
35

Beléptető rendszer és program értékesítése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program értékesítése;

fizetőparkoló rendszer és program értékesítése.
37

Beléptető rendszer és program telepítése, szervízelése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program

telepítése, szervízelése; fizetőparkoló rendszer és program telepítése, szervízelése.
( 210 ) M 15 00549
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) Malcsiner Maximilian Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00550
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) Datapac s.r.o. 100%, Svaty Jur (SK)
( 300 ) 23-2015 2015.01.09. SK
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POSYBE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver, számítógépes program, számítógépes szoftveralkalmazás, számítógépes operációs

program.
( 210 ) M 15 00551
( 220 ) 2015.02.26.
( 731 ) BS-FLON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Tabi Mária Zsuzsanna ügyvéd, Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00553
( 220 ) 2014.08.25.
( 731 ) Steinhoff Service GmbH, Westerstede (DE)
( 740 ) BRANDI RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Detmold
( 546 )
( 511 ) 20
35

Bútorok és lakberendezési tárgyak.
Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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( 210 ) M 15 00554
( 220 ) 2015.02.27.
( 731 ) Tóth Boglárka, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Fémek megmunkálása, fémek bevonása, ékszerek készítése.

( 210 ) M 15 00584
( 220 ) 2015.03.03.
( 731 ) Kiss Zsolt Tamás, Miskolc (HU)
( 541 ) WU TANG
( 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 szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00597
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00599
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00662
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) MOMENTI HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ács Károly, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Csillárok, lakás világítási lámpatestek; elektromos ventillátorok személyes használatra; elszívóernyők,

konyhai; fagyasztók; forróvíztartályok elektromos; főzőedények - kávéfőzők, főzőberendezések; főzőlapok;
fürdővíz melegítők; fűtőberendezések; gyorsfőző - elektromos; gyümölcspörkölő gépek; kávé, kakaóbab
pörkölők; hajsütők; hajszárítók; háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hűtőgépek és készülékek;
hűtőszekrények; italhűtő berendezések; jégkészítő gépek; kávéfőzők elektromos; kávéfőző gépek elektromos;
kávépörkölő készülékek; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kézszárító készülékek
mosdókhoz; klímaberendezések; lámpák világításra; LED - diódás világító berendezések; légszárító készülékek;
melegvizes fűtőberendezések; merülőforralók; mikrohullámú sütők; pörkölő gépek; szárítókészülékek M1257
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kézszárítók; ventilátorok; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszűrő berendezések.

30

Cikória; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládé mousse-ok; csokoládés tej; fűszerek;

fűszerkeverékek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kávé; kávé alapú italok; kávé aromák; kávé,
pörköletlen; kávé tejszínnel; pótkávé; tea; tea alapú italok.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs célokból médiákban, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverezés; beszerzői szolgáltatások; divatbemutatók szervezése
promóciós célból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek;
fogyasztói tanácsadás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; mások árui és szolgáltatásainak
engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti
segítségnyújtás; PPC hirdetés; piackutatás; reklámozás; telemarketing szolgáltatás; Tv reklámozás; üzleti
tájékoztatás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 15 00677
( 220 ) 2015.03.09.
( 731 ) Baki Róbert András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
35

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Hangszerek készítése.

( 210 ) M 15 00681
( 220 ) 2015.03.09.
( 731 ) Holcim Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh László, Budapest
( 541 ) Mester
( 511 ) 19

Építőanyagok, kötőanyagok, cementek.

( 210 ) M 15 00687
( 220 ) 2015.03.09.
( 731 ) ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Henn Péter, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

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

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

valamennyi áru).
19

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

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

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00689
( 220 ) 2015.03.09.
( 731 ) ETALONSPORT Sportóvodák, Sportiskolák, Sportegyesületek Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Ferenc István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 00694
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) Szohr Boglárka, Szada (HU)
( 541 ) TIX
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 15 00699
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) Molnár Gabriella, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok; krémek; maszkok; peelingek; testápoló; sampon; szappan; hajbalzsam; szájápoló;

gyógynövény alapú készítmények; sminkek.
35

Kozmetikumok forgalmazása.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; testápolás.

( 210 ) M 15 00709
( 220 ) 2015.03.11.
( 731 ) Gubacsi Andrea, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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 00719
( 220 ) 2015.03.11.
( 731 ) MAXOLEN Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Papp László, Kaposvár
( 541 ) MAXOLEN
( 511 ) 3

Tisztítószerek.

35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

37

Autómosás.

( 210 ) M 15 00720
( 220 ) 2015.03.12.
( 731 ) Dr. Hegedűs Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) Rock 'n' Rolla
( 511 ) 3

Szappanok, tusfürdők, samponok, hajbalzsamok, hajspray, hajfestékek; illatszerek, kozmetikai cikkek,

dezodorok [személyes használatra], kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai krémek, napvédő készítmények
[kozmetikumok], sminktermékek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, ajakrúzsok, körömlakkok, műkörmök,
műszempillák; fogkrémek; tisztítószerek.
14

Ékszerek, ékszertokok; érmék; órák, karórák, ébresztőórák, óraszíjak; jelvények nemesfémből; apró

díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből.
18

Táskák, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák, retikülök, aktatáskák, iskolatáskák, bevásárlótáskák,

sporttáskák, strandtáskák, hátizsákok; irattárcák, pénztárcák, névjegytartók, kártyatartók; bőrszíjak; esernyők,
napernyők; pórázok bőrből, szájkosarak; nyergesáruk, lószerszámok.
25

Ruházati cikkek; alkalmi ruházat, kosztümök, öltönyök, kabátok, dzsekik, ingek, blúzok, pólók, kötöttáruk,

alsóneműk, női fehémeműk, pizsamák; sportruházat, sportmezek, melegítők, fürdőruhák; bőrruházat; övek
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[ruházat]; cipők, csizmák, bakancsok, papucsok, sportcipők, zoknik, harisnyák; kendők, nyakkendők sálak,

kesztyűk [ruházat], sapkák, kalapok; jelmezek.
32

Ásványvizek, szénsavas vizek; üdítőitalok, alkoholmentes italok, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek,

szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok]; sörök.
( 210 ) M 15 00724
( 220 ) 2015.03.12.
( 731 ) dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Paleomedicina
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek, italok éa anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.
16

Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

35

Élelmiszerek kis- és nagy kereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

41

Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi
szolgáltatások.
( 210 ) M 15 00725
( 220 ) 2015.03.12.
( 731 ) dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek, italok és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.
16

Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

35

Élelmiszerek kis- és nagy kereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

41

Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi
szolgáltatások.
( 210 ) M 15 00728
( 220 ) 2015.03.12.
( 731 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Sütemények, cukorkák (édességek), bonbonok, nyalókák (cukorkaáruk), étkezési szőlőcukor készítmények,
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édesítőszerek, csokoládék, csokoládés-, müzli szeletek, cukrászsütemények, kekszek (aprósütemények).

32

Alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények üdítőitalokhoz,

energiaitalok, italporok.
( 210 ) M 15 00735
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alacsony zsírtartalmú burgonya chipsek; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyagombóc; burgonyakrokett; chips [gabonakészítmény]; chips
zöldségekből; chipsek; spirálburgonya; spirálchips; sültburgonya, chips; szója chips; tartósított, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zöldség chips; zöldségek tartósított; zöldségek, főtt.
43

Bár (szolgáltatások); büfé kocsi szolgáltatás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hordozható épületek,

építmények bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; mozgó büfé; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 00736
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Sörös István, Dunaújváros (HU)
( 740 ) dr. Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00737
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Joó Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) Otto motor helyett Joo motor
( 511 ) 7

Motorok (nem szárazföldi járművekhez), kompresszorok.

12

Motorok (szárazföldi járművekhez), légszivattyúk.

42

Új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

( 210 ) M 15 00738
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00741
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00745
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Lakatos Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cseszlai János, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 15 00752
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) JAR-KONTROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth 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 műholdas navigációs készülékek.
38

Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; műholdas

gépjárműkövetés.
( 210 ) M 15 00768
( 220 ) 2015.03.17.
( 731 ) ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa 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).
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).
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( 210 ) M 15 00770
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BE A BEE
( 511 ) 33

Alkoholos italok, a sörök kivételével.

( 210 ) M 15 00771
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KISS YOUR HONEY
( 511 ) 33

Mézet tartalmazó alkoholos italok.

( 210 ) M 15 00773
( 220 ) 2015.03.17.
( 731 ) Bioactive Engineering Kft., Tata (HU)
( 541 ) Figler
( 511 ) 10
44

Fogászati készülékek és eszközök, kellékek, műfogak, műhidak, csapok műfogakhoz.
Fogászati eszközök, kiegészítők tervezése.

( 210 ) M 15 00780
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Závodi Imre, Győr (HU)
( 541 ) GLUCOPEEP
( 511 ) 9

Orvosi mérőműszerek, vércukormérő.

( 210 ) M 15 00786
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé, táblás csokoládé, bonbon.

( 210 ) M 15 00790
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) BudaPay Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
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számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások SaaS); szoftverbérlés;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 00797
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Murányi Istvánné 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

( 210 ) M 15 00806
( 220 ) 2015.03.19.
( 731 ) INDECOR ART Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cserich Zsolt, dr. Cserich - dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron
( 541 ) POLIDECOR Termékcsalád
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; belsőépítészet.
( 210 ) M 15 00807
( 220 ) 2015.03.19.
( 731 ) Hotel Cabernet, Villánykövesd (HU)
( 740 ) Szvitacs Katalin, Villánykövesd
( 541 ) Hotel Cabernet
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00813
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Horváth Anikó, Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
43

Olaszországból származó borok.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 15 00817
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) platán-Bútor Manufaktúra Kft., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Fürdőkádak; fürdőkád felszerelések; fürdőszobai szerelvények; kádak ülőfürdőkhöz; mosdókagylók;

toalettek [WC-k]; vécékagylók; vécéülőkék; zuhanyfülkék.
19

Alakításra alkalmas fa; faburkolatok; falborítások, nem fémből; falicsempék nem fémből; furnér, lemezelt

fatábla; válaszfalak nem fémből.
20

Bútorok, kádak, medencék, nem fémből; mosdóállványok (bútorok); paravánok (bútorok); szabadon álló

válaszfalak (bútorok); törülköző állványok (bútorok); tükörcsempék; tükrök.
( 210 ) M 15 00818
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lékó László, Lékó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00833
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) Jäger András Mihály, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00840
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Pincési Endre, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) PALMIRA CLASSIC

( 511 ) 27

Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

( 210 ) M 15 00841
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Szalay-Berzeviczy András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00842
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SLÁGER RÁDIÓ
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00845
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) Végh Veronika 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél,Dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen
( 541 ) LUFIPUFI
( 511 ) 16

Képek, képregények, könyvecskék, füzetek, könyvek.

28

Álarcok [játékszerek], játék babák, játékfigurák, játékkártyák, plüss játékszerek, plüssmackók.

41

Élő előadások bemutatása, könyvkiadás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból,

szórakoztatás, show-műsorok, zenei produkciók, zene összeállítása, zenés kabarék, varieték.
( 210 ) M 15 00847
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Prémium Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Prémium Hotel Panoráma**** Az élmény új hulláma
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00848
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Nautis-Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Vital Hotel Nautis Superior**** ...egy hajónyi élmény
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Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00849
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) PM Resort Kft., Siófok (HU)
( 740 ) Parrag Melinda, Siófok
( 541 ) Hotel Natura
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00850
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) BÍRÓ KERTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
BÍRÓ ZOLTÁN, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magok, melyek nem tartoznak más osztályokba,

szaporítóanyagok, vetőmagok, virág magok, virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok,
dísznövények.
35

Kereskedelmi ügyletek folytatása, kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek forgalmazása; szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,
virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények, fűszernövények, cserepes
növények, virágcserepek, növénytálak, virágládák, műanyag edények,műanyag szaporítótálcák, kerti föld, tőzeg,
termesztőközegek,kertészeti földkeverékek, kertészeti eszközök; termesztő asztalok, fóliasátrak forgalmazása.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kertészet, tájkertész szolgáltatások, kertészeti

tanácsadás.
( 210 ) M 15 00852
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Pillantás Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 15 00879
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Algakivonatok élelmiszerként, alginátok táplálkozási célra, állati velő táplálkozási célra, almapüré, amerikai

mogyoróvaj, angolszalonna, tartósított articsóka, aszalt kókuszdió, tartósított bab, nem élő baromfi, tartósított
borsó, datolya, disznóhús, disznózsír, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, földimogyoró
elkészítve, tartósított gomba, gyömbérdzsem, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé),
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gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, tartósított hagyma,

halból készített ételek, halenyv, zselatin táplálkozási használatra, halfilé, halikra elkészítve, halkonzervek, halliszt
emberi fogyasztásra, hal mousse-ok, nem élő hal, tartósított hal, hentesáruk, heringek [nem élő], nem élő homár,
hús, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erőleves, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények,
húsleves koncentrátumok, tartósított hús, nem élő kagylók (ehető), nem élő kagylók, kakaóvaj, kandírozott
[cukrozott] gyümölcsök, kaviár, kimcsi [erjesztett zöldségféleség], kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász,
kompótok, nem élő languszták, lazac [nem élő], lecitin étkezési célokra, lekvár, lenmagolaj kulináris célokra,
levesek, leves készítmények, magvak elkészítve, máj, májpástétom, őrölt mandula, mandulatej étkezési célokra,
mazsola, elkészített mogyorók, mogyorótej étkezési célokra, napraforgómag elkészítve, étkezési napraforgóolaj,
tartósított olajbogyó, étkezési olajok, étkezési olívaolaj, nem élő osztriga, pacal, padlizsánkrém, pálmamag olaj
táplálkozási használatra, pálmaolaj táplálkozási használatra, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré,pektin
táplálkozásra, nem élő keménytestű rákfélék, nem élő folyami rákok,rizstej [tejpótló], roston sült tengeri moszat,
savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek (gyümölcs alapú), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya,
chips, szardínia [nem élő], szárított zöldségek, tartósított szarvasgomba, szezámolaj, tartósított szójabab
táplálkozási használatra, szójatej [tejpótló], tahini [szezámmagkrém], tengeri moszat (roston sült), nem élő apró
tengerirákok, nem élő tengeri-uborka, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal [nem élő], tőzegáfonya
szósz [befőtt], vadhús, virágporkészítmények [élelmiszer], főtt zöldségek, zöldségsaláták, zselatin, étkezési
zselék, étkezési zsírok.
30

Algák (fűszer), amerikaimogyorós cukrászsütemények, ánizsmag, babliszt, bors, cikória (pótkávé), curry

(fűszer), csillagánizs, csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládé-bevonatú diófélék, csokoládéból készült
tortadíszek, darált fokhagyma (fűszer), ecet, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér nyalókák (cukrászáru),
édesítőszerek (természetes), eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, fahéj(fűszer),
fűszerek, ízesítők, fűszerkeverék, gyömbér (fűszer), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),húslé, mártás, szaft,
húspástétomok, jég (ehető), természetes vagy mesterséges jég, kakaó, kapribogyók, kávé, konzervált kerti füvek
(ízesítőszer), ketchup (szósz), konyhasó, kurkuma, lenmag emberi fogyasztásra, majonéz, mandulapép, mandulás
cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemény, méhpempő, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, nádcukor
szirup, növényi készítmények pótkávéként való használatra, pálmacukor, őrölt paprika (ételízesítő),
paradicsomszósz, pesto (szósz), pótkávé, propolisz, sáfrány (ételízesítő, salátaöntetek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra), szegfűszeg (fűszer),
szerecsendió, tápióka, tápiókaliszt, tea, tea alapú italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek,
tengervíz főzéshez, tésztafélék, vanília (ízesítőszer).
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, alkoholmentes almabor, alkoholmentes aloé vera italok, ásványvizek, ásványvizek (italok),
földimogyorótej (alkoholmentes ital), gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, limonádék, mustok,
paradicsomlevek (italok), szódavíz, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz, vizek (italok),
zöldséglevek (italok).
( 210 ) M 15 00885
( 220 ) 2015.03.25.
( 731 ) GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 546 )

M1270

( 511 ) 9

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Adatfeldolgozó készülékek; számítógépperifériák; számítógépes hardver; interfészek [informatika]; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; személyazonosító kártyák, mágneses; olvasóegységek [informatika];
modemek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];
számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
35

Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; üzleti
könyvvizsgálat; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; adatkutatás számítógép fájlokban
mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes nyilvántartások
kezelése; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
36

Elszámolóházak; klíringházak; pénzalapok elektronikus átutalása; bankügyletek; online banki

szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;
ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete.
38

Elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; digitális fájlok továbbítása; mobiltelefon

[celluláris telefon] összeköttetés; mobiltelefonos kommunikáció; rádiós kommunikáció; modemek kölcsönzése;
számítógép terminálok közötti összeköttetések; közlések üvegszálas hálózatok útján; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével.
41

Könyvkiadás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások
[képzés]; szemináriumok rendezése és vezetése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; szakmai újraképzés.
42

Ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

számítógép programozás; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverek, mint szolgáltatások;
számítástechnikai tanácsadás; számítógép szoftver tanácsadás; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs
technológiai tanácsadás; számítógép szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek távfelügyelete;elektronikus
adattárolás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kölcsönzése.
( 210 ) M 15 00891
( 220 ) 2015.03.27.
( 731 ) NV-SZÁLKA Kereskedelmi és Szolgáltató 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00893
( 220 ) 2015.03.27.
( 731 ) Korom László, Mindszent (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Étrend kiegészítők emberek számára; élelmi rostok, fogyasztó pirulák, ásványianyagok és nyomelem

készítmények emberi fogyasztásra; protein étrendkiegészítők, vitaminkészítmények, antioxidáns pirulák,
aminosavak humángyógyászati használatra, éjszakai regenerálódást segítő készítmények; sportolást, edzést segítő
vitamin és ásványi anyag készítmények; laktózmentes termékek gyógyászati célra; rostok és emésztést segítő
készítmények.
32

Alkoholmentes italok, alkoholmentes aloé vera italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához;

pasztillák és porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümőlcs vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok, vizek
[italok], zöldséglevek [italok].
35

Árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára;
hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás], információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének
kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámozás, telemarketing szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshop
üzemeltetése.
( 210 ) M 15 00897
( 220 ) 2015.03.27.
( 731 ) Doctor Sleep Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Maafi Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ablakszerelvények, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágyneműk; ágyszerelvények; ajtókilincs; asztallapok;

asztalok; asztalok fémből; bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusznád; beltéri ablaksötétítők
textilből; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból;
faszerkezetek bútorhoz; fejtámaszok; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati
célra; fotelek, kar(os)székek; hálómatracok; hengerpárnák; íróasztal; irodabútor; kádak, medencék nem fémből;
kanapék; kemping hálózsák; kerevetek, pamlag; kis íróasztalok, szekreterek; komódok, fiókos szekrények;
légmatracok nem gyógyászati célra; légpárnák nem gyógyászati célra; masszázsasztalok; matracok;
mosdóállványok (bútorzat); műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari termékek; művészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszből vagy műanyagból; nyugágyak; paravánok (bútorzat); párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak;
pelenkázó matracok; pultok (asztalok); ruganyos matracok ágyba; székek; szekrények; vánkosok, párnák;
vízágyak, nem gyógyászati célra; zsámolyok.
24

Nem szőtt textíliák; pamutbársony (szövet); pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus)
szövetek; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szalvéták (textilből); szitaszövet; szövetek; szövetek textilipari
használatra; tafota, taft (szövetek); tányéralátétek textilből; textilanyagok; textil arctörlők; textil törülközők; tüll;
úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; üvegtörlők (törülközők); vánkos; huzatok;
vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zefír (szövet);
zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból; zsákvászon (kendervászon); zsebkendők textilanyagból;
zseníliaszövet.
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Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kilépők (szőnyegek); gyékények; lábtörlők; linóleum; nem textilből

készült falidíszek; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek; szőnyegek; szőnyegek gépkocsikba;
tapéták; textiltapéták; tornatermi gyékények.
( 210 ) M 15 00900
( 220 ) 2015.03.27.
( 731 ) Gáspár Tamás, Budapest (HU)
Kisgécziné Katona Borbála, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos hanghordozók, mágneses hanghordozók.

16

Kiadványok, könyvek, folyóiratok, kották, papíráru.

41

Nevelés, kulturális tevékenység, rajzos-dalos programok, előadások.

( 210 ) M 15 00914
( 220 ) 2015.03.30.
( 731 ) Unity Club Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 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); rekreációs tevékenység.
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 00931
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Szakács Tamás, Debrecen
( 541 ) Többet ad a családnak
( 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).
( 210 ) M 15 00936
( 220 ) 2015.04.01.
( 731 ) Nyári Fruzsina, Vác (HU)
Nyári Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) STROLLFIT
( 511 ) 28

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00946
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) INCAMED
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek, illóolajok; szappanok; hajápoló készítmények; fogkrémek.
Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú kékszítmények; növényi kivonatot

tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás
készítmények; vitaminok.
30

Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

étereszenciákat és az illóolajokat.
( 210 ) M 15 00949
( 220 ) 2012.09.17.
( 731 ) Teknos Group Oy, HELSINKI (FI)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) AQUATOP
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; fémek fólia és

por kiszerelésben festők és díszítők részére.
( 210 ) M 15 00950
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Tutela Vagyonértékelő Műszaki Szolgáltató Kft. 100%, Pécs (HU)
( 541 ) BAUCELL
( 511 ) 19

Építőanyagok, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; építőelemek betonból; épület panelok, nem

fémből; polisztirol alapanyagú zsaluzó és építőelemek.
37

Építés.

( 210 ) M 15 00953
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) Geers Hallókészülék Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 10
35

Hallókészülékek és alkatrészeik.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00958
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

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

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 15 00959
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

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

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 15 00965
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POPCORN AMI CHIPS AMI CHIO
( 511 ) 29

Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott rágcsálnivaló zöldség és

burgonya termékek; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesudió, pisztácia, mandula,
földimogyoró, kókuszdió, (szárított); konzervált, szárított, és főzött gyümölcsök és zöldségek; algakivonatok
élelmiszerekhez; szárított gyömbér termékek; mogyoróvaj.
30

Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott tápióka, manióka, rizs,

kukorica, búza vagy más gabonakészítmények és gyömbéres édességek és gyümölcszselés rágcsálnivaló
termékek; kekszek és perecek; főleg diókból, szárított gyümölcsökből, feldolgozott gabonamagokból készült
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müzli szeletek; csokoládé és csokoládétermékek; szószok.

31

Feldolgozatlan diók, kesudió, pisztácia, mandula, földimogyoró és magok; algák emberi fogyasztásra.

( 210 ) M 15 00968
( 220 ) 2015.04.03.
( 731 ) dr. Kovács Péter, Budapest (HU)
( 541 ) Emotional Dating
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 01011
( 220 ) 2015.04.08.
( 731 ) Leafling Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák; kézitáskák; hátizsákok.

( 210 ) M 15 01013
( 220 ) 2015.04.08.
( 731 ) Austria Tabak GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigaretta dohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba
tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.
( 210 ) M 15 01015
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) PRO LUPE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert, Istvánfi és Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IL MERCATO
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01018
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) LASTMINUTE ADVERTISING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) SORSJEGYVILÁG
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01032
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) PHARMAVIS
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 01033
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) MOM Sensors Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01039
( 220 ) 2015.04.10.
( 731 ) Penny-Markt GmbH, Köln (DE)
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( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) O'Connor
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), bor, habzóbor, szeszes italok, likőrök.

( 210 ) M 15 01042
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) dr. Vargha Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dániel Csaba Imre, Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
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 01045
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01063
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) CARGOPORT Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kond, Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; kamionos szállítás; áruk csomagolása; áruk

raktározása; áruszállítás; őrzött értékszállítás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás;
teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás.
( 210 ) M 15 01069
( 220 ) 2015.04.15.
( 731 ) HÁROM BÁNKUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsónemű.
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( 210 ) M 15 01070
( 220 ) 2015.04.15.
( 731 ) Győrffy László, Budapest (HU)
( 541 ) VESTA
( 511 ) 35

Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; reklámozási
szolgáltatások az utazási iparhoz kapcsolódóan.
( 210 ) M 15 01071
( 220 ) 2015.04.15.
( 731 ) BHS Trans Kft., Szikszó (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; kakaó; kakaós termékek.

( 210 ) M 15 01072
( 220 ) 2015.04.15.
( 731 ) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) Hygisept
( 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).
( 210 ) M 15 01073
( 220 ) 2015.04.15.
( 731 ) Hungarian AgriFeed Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) dr. Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Hungarian AgriFeed
( 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).
( 210 ) M 15 01075
( 220 ) 2015.04.16.
( 731 ) Sztergiu Janisz, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 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).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01076
( 220 ) 2015.04.16.
( 731 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 210 ) M 15 01080
( 220 ) 2015.04.16.
( 731 ) Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
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 01085
( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) ALU-REDŐNY Gyártó és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)
( 541 ) Fény és Árnyék
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; fém árnyékolástechnikai termékek (redőnyök, zsaluziák), fém nyílászáró termékek,

pergolák, fém rovarhálók.
18

Napernyők, kültéri textilárnyékolók.

19

Nem fémipari építőanyagok, nem fém árnyékolástechnikai termékek.

( 210 ) M 15 01089
( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) Mindea Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01090
( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Betegbiztosítás.

( 210 ) M 15 01096
( 220 ) 2015.04.20.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FIRE-BIRD
( 511 ) 32

Szénsavas italok; energiaitalok.

( 210 ) M 15 01100
( 220 ) 2015.04.20.
( 731 ) VIVA Media GmbH, Berlin (DE)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Vidámparki szórakoztató szolgáltatások és attrakciók, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatások,

beleértve rádió- és televízió programok készítése; film és élő szórakoztató műsorok készítése; tv-játékok
(műsorok) és animációs mozifilmek készítése; filmstúdió és televízió stúdió szolgáltatások; szórakoztató
mozifilm és televíziós szórakoztató szolgáltatások, beleértve élő szórakoztató műsorok és showk, könyvek,
magazinok és folyóiratok kiadása; adatszolgáltatás szórakoztató szolgáltatásokról több felhasználónak a
világhálón, az interneten vagy egyéb online adatbázison keresztül; táncos show-k, zenei show-k és videó díjátadó
műsorok készítése; élőben közvetített vagy később felvételről sugárzott kabarék, játék show-k és sportesemények
lebonyolítása élő közönség előtt; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutatók, zenei és televíziós
díjátadó események szervezése; stílussal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás globális számítógép hálózaton keresztül.
( 210 ) M 15 01105
( 220 ) 2015.04.21.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 15 01116
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( 220 ) 2015.04.22.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Crazy Days
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01117
( 220 ) 2015.04.22.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
26

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01120
( 220 ) 2015.04.22.
( 731 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) AKROPON
( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01159
( 220 ) 2015.04.27.
( 731 ) Pham Truong Son, Budapest (HU)
Dang Xuan Chau, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, testápolók, tisztálkodó szerek.

5

Táplálék kiegészítő, gyógyteák, gyógyhatású készítmények.

9

Szárított gyümölcsök, lekvárok.

( 210 ) M 15 01177
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Zalakaros környéki kerékpáros közösségi sport- és kulturális események szervezése; Zalakaros környéki

kerékpáros sportversenyek rendezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportesemények megrendezése; Zalakaros
környéki kerékpáros sportesemények megszervezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportszolgáltatások.
( 210 ) M 15 01198
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) A savak ura
( 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 01199
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) HA TEMPÓT VESZTETT EMÉSZTÉSE
( 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 01211
( 220 ) 2015.05.04.
( 731 ) Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POLYPLAST
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.
2
37

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01212
( 220 ) 2015.05.04.
( 731 ) Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POLYLACK
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.
2
37

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01215
( 220 ) 2015.04.21.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
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( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

A rovat 187 darab közlést tartalmaz.
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