Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 215.681
( 151 ) 2015.06.09.
( 210 ) M 14 02721
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17
19

Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez.
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nem fém burkolatok építési célokra;

mobil épületek, építőelemek nem fémből; szigetelő vakolatok.
35

Építőanyagok, szigetelőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

37

Építőipari szolgáltatások, szigetelési szolgáltatások [építkezés]; vakolási munkák; festés, mázolás.

( 111 ) 215.891
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 00947
( 220 ) 2014.03.27.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, AMC Networks Central Europe Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; 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; asztalneműk papírból; blokkok [papíráruk]; brosúrák,
vékony fűzött könyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; folyóiratok; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írókészletek [papíráruk]; írótollak; iskolaszerek
[papíráruk]; karton; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük
[időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott
órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;
öntapadó címkék [papíráruk]; papír; papíráruk; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírtartó dobozok [irodai
cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk];
szórólapok; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 215.892
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 01830
( 220 ) 2014.06.12.
( 732 ) Rajna András, Budapest (HU)
( 546 )

( 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).
( 111 ) 215.893
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02317
( 220 ) 2014.07.18.
( 732 ) Barta László, Gyomaendrőd (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, poszterek, brosúrák, prospektusok; kártyák, jegyek; nyomtatott sorsjegyek; (a

játékok kivetelével); nyomtatott szerencseszelvények, szerencsejegyek és szerencsekártyák; papír alapú
nyomtatott reklámanyagok szórólapok és kiállítási bemutatók szerencsejátékokhoz és promóciós játékokhoz.
28

Játékautomaták, szerencsejátékokhoz való automaták; sorsjegyek sorshúzásos és szerencsejátékokhoz,

kaparós sorsjegyek sorshúzásos és szerencsejátékokhoz.
41

Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejátékok, szervezésével és lebonyolításával kapcsplatos

szolgáltatások: sorsjátékok lebonyolítása.
( 111 ) 215.894
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02963
( 220 ) 2014.09.29.
( 732 ) Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, könyvek, kiadványok, prospektusok, plakátok.
Könyvkiadás, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, nyomdai szolgáltatások, szövegszerkesztés.

( 111 ) 215.895
( 151 ) 2015.06.12.
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( 210 ) M 14 02844
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Esterházy Antal Rudolf 1/2, Fertőd (HU)
Esterházy Bardadim Szvetlana 1/2, Fertőd (HU)
( 740 ) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.896
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02845
( 220 ) 2014.09.17.
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( 732 ) Esterházy Antal Rudolf 1/2, Fertőd (HU)

Esterházy Bardadim Szvetlana 1/2, Fertőd (HU)
( 740 ) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.897
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02841
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) dr. Gubicsák Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bócsi Szabolcs, dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 44

Fogászat és fogszabályozási szolgáltatások.

( 111 ) 215.898
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02964
( 220 ) 2014.09.29.
( 732 ) Movement Center Operation Szolgáltató és Üzemeltető Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Hegedűs Péter, Hódmezővásárhely
( 546 )
( 511 ) 25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bodyk [alsóruházat]; bugyik;

cipők; csecsemőnadrágok [ruházati]; dzsekik; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;
hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok;
kalapok; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk [ruházat]; köntösök, pongyolák; lábbelik; lábszárvédők,
kamáslik; magas szárú lábbelik; melltartók; női ruhák; övek [ruházat]; papucsok; pizsamák; pólók; poncsók;
ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek;
strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák; térdnadrágok;
tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; zuhanyzósapkák.
28

Babaruhák; eszközök testgyakorláshoz; hálók [sportcikkekhez]; hegymászó felszerelések; homokzsákok;

kesztyűk [játékok tartozékai]; könyökvédők [sportcikkek]; labdák labdajátékokhoz; ökölvívó kesztyűk,
boxkesztyűk; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; plüss játékszerek; plüssmackók; súlyzók; térdvédők
[sportcikkek]; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös játékok; ugródeszkák
[sportszerek]; úszómellények; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz].
( 111 ) 215.899
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02965
( 220 ) 2014.09.29.
( 732 ) Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

36

Pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

45

Jogi kutatás.

( 111 ) 215.900
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02973
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Dániel Örs, Budapest
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( 541 ) Gólyahír
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.901
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02974
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Szili Dániel, Balatonszabadi (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Környezetbe jutott veszélyes anyagok felitatására, összegyűjtésére vagy semlegesítésére szolgáló kárelhárító

anyagok, nagy felszívó képességű textilek, ásványi eredetű őrlemények és granulátumok, szintetikus őrlemények
és granulátumok.
35

Környezetvédelmi szolgáltatások környezetbe jutott veszélyes anyagok felitatására, összegyűjtésére vagy

semlegesítésére szolgáló kárelhárító anyagok, nagy felszívóképességű textilek, ásványi eredetű őrlemények és
granulátumok, szintetikus őrlemények és granulátumok, valamint újrahasznosított anyagból készült termékek,
valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek reklámozása, kereskedelme, s ezen szolgáltatásokkal
összefüggő irodai munkák.
42

Környezetvédelmi szakértő feladatok, környezetvédelmi tervezési feladatok, környezetvédelmi technikusi

feladatok, weblap készítés és üzemeltetés.
( 111 ) 215.902
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02975
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AKNESOL SOS PATTANÁSSZÁRÍTÓ KRÉM
( 511 ) 3
35

Kozmetikai cikkek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 215.903
( 151 ) 2015.06.12.
( 210 ) M 14 02976
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) dr. Zuberecz és Társa Bt., Mezőberény (HU)
VERECKEI Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mezőberény (HU)
( 740 ) dr. Zuberecz Richárd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Kenőcsök gyógyszerészeti használatra.

( 111 ) 215.906
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02865
( 220 ) 2014.09.18.
( 732 ) Udvari Norbert, Zagyvaszántó (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Hajnalka, Miskolc
( 541 ) Sygnum Code
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek; rajzfilmek; számítógép programok [letölthető]; számítógépes játékprogramok;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; számítógépszoftver és ezzel együtt forgalmazott
dokumentáció; interaktív szórakoztató szoftver; komputerjáték-szoftver; elektronikus játékok; hordozható
elektronikus készülékek, ezek elvitelére való táskák; DVD lemezek.
16

Atlaszok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; festmények [képek], keretezve vagy anélkül;

fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;
íróeszközök; kártyák; képek; képregények; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok;
matricák, lehúzóképek; nyomtatványok; papíráruk; portrék, arcképek; újságok; zacskók csomagolásra papírból
vagy műanyagból; kifestőkönyvek; papíráru és nyomtatvány; képes újságok; poszterek; jegyzetfüzetek; naptárak;
iskolai és irodai cikkek; ajándéktasakok; ajándékdobozok; rendezvényeknél használatos papíráru; papírból készült
dekorációs anyagok; fotóalbumok; művészi alkotások reprodukciói; felvasalható jelek; kartonfigurák;
felragasztható tetoválási matricák; hologramok; litográfiák.
28

Dobókockák [játékok]; játékok; játékszerek; táblajátékok; társasjátékok; mozaikjátékok; játék akciófigurák

és azok tartozékai; miniatűr játékművek; plüssjátékok; babák; álarcosbáli kosztümök és álarcok; játékkártyák.
41

Mozgófilmek; audiovizuális szórakoztatóipari szolgáltatás elektronikus hálózat segítségével; hírek és

információs programok hozzáférhetővé tétele az elektronikus hálózat segítségével; coaching [tréning];
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások
bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;
pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás; zenei produkciók;
interaktív komputerjátékok hozzáférhetővé tétele elektronikus hálózat segítségével; elektronikus hirdetőtábla
szolgáltatás; mulattatás szórakoztató programok keretében; klub keretében történő szórakoztatás; szórakoztató
hírek, információk közlése és online rajongói klubszolgáltatások.
( 111 ) 215.907
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02988
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Medius Tours Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 541 ) Lakeside Hotel
( 511 ) 39
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 111 ) 215.908
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03105
( 220 ) 2014.10.10.
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, életmentő és oktatóberendezések és felszerelések;

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.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.909
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03225
( 220 ) 2014.10.22.
( 732 ) Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pető Zsolt, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) ASLS
( 511 ) 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.910
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03344
( 220 ) 2014.11.06.
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( 732 ) Völgyi Márton, Gödöllő (HU)

Horváth Bence, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
16

Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Oktatás; szakmai képzés; kiadói tevékenység.

( 111 ) 215.911
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03465
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 215.912
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03466
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 215.913
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03467
( 220 ) 2014.11.18.
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( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 215.914
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03468
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 215.915
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03585
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) dr. Kézdi Andrea Ilona, 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 tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.916
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03839
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Burger King Corporation, Miami, Florida (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) YTRAYO KING
( 511 ) 29

Csirkedarabok; sültburgonya; francia sültburgonya; röszti; kerti saláták; tej és tejtermékek, kivéve fagylalt,

jeges tej és fagyasztott joghurt; milk shake-ek; tej alapú italok; hagymakarikák; feldolgozott almák; tejszínhab
öntetek; zselék; lekvárok; tojás; angolszalonna; sajt; savanyúságok; feldolgozott hagyma; elsősorban húst, halat
M1296

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
és csirkét tartalmazó készételek; ételösszetevők marhahús, csirke és hal húspogácsákhoz; valamennyi előbb

felsorolt áru, amelyet étteremben helyi fogyasztásra vagy más helyszíneken árusítanak.
30

Hamburger szendvicsek; halszendvicsek; csirkeszendvicsek; zöldségpogácsás szendvicsek; reggeli

szendvicsek; meleg szendvicsek; burritók; szendvicsek; göngyölt szendvicsek; hamburgerzsemle; francia pirítós;
palacsinták; ízesítők, nevezetesen reszelt savanyúság és szendvics fűszerek; mustár; ketchup; majonéz;
salátaöntetek; zabdara; fahéjas csigák, fánkok; gyümölcsös sütemények; elsősorban fagylaltból vagy jeges tejből
álló desszertek, amelyek a vásárló által választott különféle édes öntetet, nevezetesen kávé ízesítésű szirupot,
keksz morzsákat, süteményt, pillecukor bevonatot, továbbá ízesített, előkészített és feldolgozott dióféléket
tartalmaznak; tejtermékek, nevezetesen fagylalt, jeges tej és fagyasztott joghurt; valamennyi előbb felsorolt áru,
amelyet étteremben helyi fogyasztásra vagy más helyszíneken árusítanak.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházi és kávézói szolgáltatások; étel és italkészítési

szolgáltatások; ételt és italt elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermi
szolgáltatások; gyorsszolgálati éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár, étterem és
bár szolgáltatások, beleértve az elvitelt; ételkészítés; ennivaló vagy ételkészítés éttermekben vagy más
helyszíneken történő fogyasztásra.
( 111 ) 215.917
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02344
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Minden jó, ha Gyermelyi
( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

29

Magyarországról származó tojások.

30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

Magyarországról származó 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.
( 111 ) 215.918
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02543
( 220 ) 2014.08.14.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

Információ és tanácsadás fogyasztóknak, kereskedelmi és kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton, pay Per Click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok)
terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés, szabadtéri hirdetés,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti információk web-oldalon keresztül.
41

Coaching (tréning), filmek feliratozása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, gyakorlati

képzés, oktatási tárgyú információk, online, nem letölthető videók biztosítása, szakmai újraképzés,
szemináriumok rendezése és vezetése.
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( 111 ) 215.919
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03017
( 220 ) 2014.10.02.
( 732 ) DEVELOR Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Online weboldal és online alkalmazások.

41

Tréning, vezetői, értékesítési és szakmai képzésekhez tartozó tanácsadás, vezetői egyéni coaching,

szervezeti struktúrához és folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztési tevékenység.
42

Tréningekhez, vezetői, értékesítési és szakmai képzésekhez, mint humán szolgáltatási tevékenységekhez

kapcsolódó termékfejlesztés, tudományos kutatás és szakmai elemzés.
( 111 ) 215.920
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03133
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Milánkovics Tímea, Budapest (HU)
Krassovics Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) Mima
( 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).
32

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

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

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

áru).
( 111 ) 215.921
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03135
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

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

gyanták.
35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés
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kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 111 ) 215.922
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03265
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) Horváth Valéria, Szentendre (HU)
( 541 ) VINEMKONT
( 511 ) 41

Oktatás, szemléltetés, képzés; klubszolgáltatás (oktatás), oktatási tárgyú információk; on-line elektronikus

publikációk, nem letölthetők.
42

Íráselemzés, grafológia.

( 111 ) 215.923
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02276
( 220 ) 2014.07.17.
( 732 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) MICCSPLAZZA
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.924
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03505
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Bognár Attila, Budapest
( 541 ) 4FLUART
( 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).
( 111 ) 215.925
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02340
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
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( 546 )

( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

29

Magyarországról származó tojások.

30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

Magyarországról származó 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.
( 111 ) 215.926
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03268
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) dr. Kiss Gábor Mihály, Pécs (HU)
( 541 ) CAFLISCH
( 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).
32

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.927
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02774
( 220 ) 2014.09.10.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOGERMICIN
( 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).
( 111 ) 215.928
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03267
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) Inter On Line Trading Group Inc., Panama City, Panama (PA)
( 740 ) dr. Takács Pál, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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); sültburgonya, chips, burgonyapálcikák;
mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia és mandula, szárítva, pirítva, sózva és/vagy fűszerezve; burgonya
alapú rágcsálnivalók.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); perecek; sós
kekszek, sóspálcikák, sós perecek; gabona alapú chipsek; bagel chipsek; sós kekszekből vagy perecekből álló
rágcsálnivaló keverékek; búzából készült rágcsálnivalók; fogyasztásra kész gabonakészítmények; tésztából
készült sült chipsek.
( 111 ) 215.929
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03625
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Szalai Zoltán Péter, Pomáz (HU)
Tamási Andrea, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Nyelvoktatással kapcsolatos DVD-k, szoftverek.

38

Internetes nyelvoktatás, tréningek.

41

Szakmai képzés, oktatás, menedzser tanfolyamok, nyelvoktatás, nyelvstúdiók működtetése.

( 111 ) 215.930
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03256
( 220 ) 2014.10.28.
( 732 ) TEXTRADE Hungary Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 546 )

( 511 ) 20
24

Párnák, fejpárnák, vánkosok, párnák.
Ágynemű, ágyneműk, ágytakaró, ágyterítők, pehelypaplan, takarók, dunyhák, paplanok, pehelytollal töltött
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dunyhák.
25

Dzsekik, pehelytollal töltött dzsekik.

( 111 ) 215.931
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03266
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) Inter On Line Trading Group Inc., Panama City, Panama (PA)
( 740 ) dr. Takács Pál, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ELEPHANT
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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); sültburgonya, chips, burgonyapálcikák;
mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia és mandula, szárítva, pirítva, sózva és/vagy fűszerezve; burgonya
alapú rágcsálnivalók.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); perecek; sós
kekszek, sóspálcikák, sós perecek; gabona alapú chipsek; bagel chipsek; sós kekszekből vagy perecekből álló
rágcsálnivaló keverékek; búzából készült rágcsálnivalók; fogyasztásra kész gabonakészítmények; tésztából
készült sült chipsek.
( 111 ) 215.932
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02217
( 220 ) 2014.07.08.
( 732 ) SOLAZ MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszász (HU)
( 740 ) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása.
Élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 215.933
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03132
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Milánkovics Tímea, Budapest (HU)
Krassovics Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) Hímes
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

33

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

áru).
( 111 ) 215.934
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02375
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) Hirsch Attila Zsolt, Budapest (HU)
Dobrocsi Gábor, Budapest (HU)
( 554 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára, egészségügyi termékek, étrend-kiegészítő enzimek, vitamin

készítmények, ásványi táplálék kiegészítők emberi fogyasztásra, főleg vitaminokból készült egészségügyi
táplálék kiegészítők, diétás táplálék kiegészítők, valamint étvágycsökkentő pirulák.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 215.935
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03746
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) IJ. Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Folyóiratok; grafikai ábrázolások; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; újságok.

35

Reklámanyagok terjesztése.

41

Szövegek kiadása, (nem reklámcélú).

( 111 ) 215.936
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02781
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) Meihoffer Nikoletta, Mende (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 tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.937
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02343
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tojások.

( 111 ) 215.938
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02569
( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) Chello Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berkényi Szabina, Szentendre
( 541 ) Első a sportban
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 215.939
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03263
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Megameló
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatfeldolgozó

személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás, adatgyűjtési szolgáltatások, adatkezelési szolgáltatások,
adminisztrációs adatfeldolgozás, adóbevallások elkészítése, alkalmazottak időszakos elhelyezését biztosító
szolgáltatások, alkalmazottak időszakos megbízása, állandó személyzet elhelyezése, állandó személyzet
toborzása, álláshirdetés, állásközvetítő irodák, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások bemutatóházak
személyzetének biztosításához, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett
személyek számára, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános irodai pozíciókban dolgozó személyzet
számára, au pairekkel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, bérszámfejtés, bébiszitterek, dadák
számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, bérszámfejtés előkészítése, bérszámfejtés,
betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, cégvezetők elhelyezésével kapcsolatos
szolgáltatások, értékesítő személyzet biztosítása, felsővezetők kiválasztása és közvetítése, fizetési jegyzékek
elkészítése, diplomások toborzásával kapcsolatos információk terjesztése, diplomások toborzásával kapcsolatos
tanácsadás, dolgozói nyilvántartási szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási
szolgáltatások, értékesítő és marketing személyzet toborzása, fejvadász szolgáltatás, foglalkoztatási konzultáció,
tanácsadás, ideiglenes munkaerő közvetítése, ideiglenes technikai személyzet toborzása, időszakos
munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése és rendezése, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése,
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informatikusok toborzása, iratkezelői szolgáltatások, nevezetesen dokumentumok iktatása, irodai kisegítő

személyzet toborzása, irodai kisegítőszemélyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások, karrier információs és
tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési tanácsadás], karriertervezési szolgáltatások, kétnyelvű
személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, konzultáció személyzeti kérdésekben,
közvélemény-kutatás, munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatás, munka- és munkaerő
közvetítés, munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására, munkaerő alkalmassági
vizsgálata, munkaerő áthelyezés, munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára,
munkaerő-felvételi tanácsadás, munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások, munkaerőközvetítés, munkaerő-közvetítése
határozott idejű munkára, munkaerő-közvetítése határozott időre, munkaerő közvetítése és és toborzási
szolgáltatások, munkaerő-közvetítő szolgáltatások, munkaerőtoborzás, munkaerő toborzáshoz és elhelyezéshez
kapcsolódó segítségnyújtás, munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás, munkaerő-toborzáshoz
kapcsolódó igazgatási tanácsadás, munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások, munkaerő toborzási
és elhelyezési szolgáltatások, munkaerő toborzási hirdetés, munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai, munkaerő
toborzási szolgáltatás, munkaerő toborzási szolgáitatás és munkaközvetítő irodák, munkaerő toborzással,
fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások, munkaközvetítő irodák, munkaközvetítő szolgáltatások
egészségügyi személyzet számára, munkaközvetítői szolgáltatás paramedicinális személyzet számára,
munkaközvetítői szolgáltatás titkároknak, munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása, outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési
tanácsadás], reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása, reklámhirdetések megjelentetése, szakember
toborzási szolgáltatások, személyzet elhelyezése, foglalkoztatása, személyzet elhelyezésével kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások, személyzet időszakos megbízása, személyzet kiválasztása, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok, személyzet
kiválasztásával kapcsolatos konzultáció, személyzeti információk gyűjtése, személyzeti követelmények
értékelése, személyzeti management, személyzeti menedzsment reklámozási célokra, személyzeti menedzsment
szolgáltatások, személyzeti szolgáltatások, személyzeti tanácsadás, személyzeti ügynökségi szolgáltatások az
elektronikai iparral kapcsolatban, szerződéses értékesítési személyzet biztosítása, szolgáltatások munkaerő
elhelyezésére, tervező személyzet elhelyezése, titkári munkaközvetítő szolgáltatások, toborzási szolgáltatások
vezetők keresésére, toborzási tanácsadás jogászoknak, toborzási tanácsadás jogi titkároknak, toborzási tanácsadás
pénzügyi szolgáltatások területén, üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás, vezető személyzet
kiválasztása, vezetői munkaerő-toborzás, vezetők keresése, kiválasztása, vezetők kiválasztásával kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció, vállalatigazgató jelöltek állítása, vezetők toborzása.
( 111 ) 215.940
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02347
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

29

Magyarországról származó tojások.

30

Magyarországól származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

Magyarországról származó 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.
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( 111 ) 215.941
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02341
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó tésztafélék.

( 111 ) 215.942
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03493
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Zeincro Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Trial Masters
( 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).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 215.943
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03134
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

marketing; reklámozás; szabadtéri hirdetés.
39

Járművek kölcsönzése.

41

Játékfelszerelések bérbeadása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre
bocsátása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 111 ) 215.944
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( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02778
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)
( 740 ) dr. Barati Béla, Sátoraljaúhely
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinkák.

( 111 ) 215.945
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02346
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 541 ) Gyermelyi. Van? Eszem!
( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

29

Magyarországról származó tojások.

30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények.
31

Magyarországról származó 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.
( 111 ) 215.946
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02345
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tojások.

( 111 ) 215.948
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02334
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Skobár Róbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Bebők Gábor, Polgár & Bebők Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MUAYTHAI MANIA
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Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching (tréning); egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); könyvkiadás; sportversenyek rendezése.
( 111 ) 215.949
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03623
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Lendér-Király Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balczó Gábor, Budapest
( 541 ) ForrásTérkép
( 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.950
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03378
( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) Szilvio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek; kesztyűk.

( 111 ) 215.951
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 02929
( 220 ) 2014.09.25.
( 732 ) EMC Első Magyar Cafetéria Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Bankügyletek; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása, online banki szolgáltatások; pénzalapok

elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalakon keresztül;
pénzügyi menedzsment; utazási csekkek kibocsátása.
42

Elektronikus adattárolás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;
számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS).
( 111 ) 215.952
( 151 ) 2015.06.15.
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( 210 ) M 14 03171
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Dr. Megyesi Zoltán, Reisbach (DE)
( 740 ) Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.953
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03292
( 220 ) 2014.10.30.
( 732 ) MAEMVI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bényi László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

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).
( 111 ) 215.954
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03531
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) InnoApps
( 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).
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( 111 ) 215.955
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03532
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) InnoMax
( 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).

( 111 ) 215.956
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03533
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Varga Virág, Budaörs
( 541 ) InnoSchool
( 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).

( 111 ) 215.957
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 03650
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Radányi Norbert, Mohács (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók
( 546 )

( 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).
( 111 ) 215.968
( 151 ) 2015.06.17.
( 210 ) M 14 02342
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

29

Magyarországról származó tojások.

30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és
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cukrászsütemények.

31

Magyarországról származó 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.
( 111 ) 215.969
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03336
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) Techno-Trade-1. Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) PANTRA
( 511 ) 5
16

Pelenkák (bébiknek).
Eldobható papírpelenka, törlésre szolgáló termékek.

( 111 ) 215.970
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03208
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Kabotec Co., Ltd., Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
9

Tűzoltó szerek.
Tűzoltó készülékek.

( 111 ) 215.971
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03085
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Modern Doors Kft., Anarcs (HU)
( 740 ) Kiss András, Anarcs
( 541 ) Popboy
( 511 ) 20

Bútorok és lakberendezési tárgyak.

( 111 ) 215.972
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03086
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) dr. Varga József, Szekszárd (HU)
dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők
emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).
10

Állatgyógyászati készülékek és műszerek, sebészeti varratanyagok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

M1311

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 215.973
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03092
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
( 740 ) dr. Kun Emese, Kun Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) YESS The Brand
( 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).
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).
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).

( 111 ) 215.974
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03093
( 220 ) 2014.10.09.
( 732 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) TOLLE HARMÓNIA
( 511 ) 29

Sajtok.

( 111 ) 215.975
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03207
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Károlyi László, Budapest (HU)
( 541 ) CRENCHMARKING
( 511 ) 16

Albumok; almanachok; borítékok; csomagolópapír; dossziék; folyóiratok; füzetek; kártyák, nem játékokhoz;

ívek (papíráruk); katalógusok; képregények; kézikönyvek; könyvek; magazinok; időszaki lapok; naptárak;
prospektusok; újságok.
41

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

( 111 ) 215.976
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03330
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) HOLMEN Kft., Csömör (HU)
( 740 ) Török Zoltán, Kistarcsa
( 546 )
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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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.977
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03333
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Vándor Csaba, Győr
( 546 )
( 511 ) 11

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák.

35

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák kereskedelme.

37

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák javítása; ehhez kapcsolódó

szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 215.978
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03334
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Vándor Csaba, Győr
( 546 )

( 511 ) 11

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák.

35

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák kereskedelme.

37

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák javítása; ehhez kapcsolódó

szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 215.979
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03335
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) VENERUS-HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.980
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03458
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,
piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes
nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
38

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

segítségével.
41

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és
lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezés (oktatás vagy
szórakoztatás).
( 111 ) 215.981
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03440
( 220 ) 2014.11.14.
( 732 ) Vitaplus Élelmiszer, Gyógszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Eszes Kristóf, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) cistus antivirus
( 511 ) 5

Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrend kiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;
antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;
ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és
állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek
állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;
gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati
célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai
készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok
[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra
étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér
gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi
rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti
célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati
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célokra; erősítő gyógyszerek; erősítőszerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol gyógyszerészeti

célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;
csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek orvosi
műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő
szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék
[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek
és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti
készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények
adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;
herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód
gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,
gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kaporolaj gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez;
parazitaölő szerek; parazitaölő (anti parazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva;
fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsők gyógyszerészeti
használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg orvosi,
gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; Quebracho kéreg gyógyászati
használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;
komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító
készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő
gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;
mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor
gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi
gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelemkészítmények emberi és állati
fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;
gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák
gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz
étrendkiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;
sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők
[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;
gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,
szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; linktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek
gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitamin készítmények;
vitamin kiegészítők; pezsgővitamin tabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;
fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor
készítmények.
( 111 ) 215.982
( 151 ) 2015.06.18.
( 210 ) M 14 03578
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Fekete Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 215.983
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03838
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Burger King Corporation, Miami, Florida (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházi és kávézói szolgáltatások; étel és italkészítési

szolgáltatások; ételt és italt elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermi
szolgáltatások; gyorsszolgálati éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár, étterem és
bár szolgáltatások, beleértve az elvitelt; ételkészítés; ennivaló vagy ételkészítés éttermekben vagy más
helyszíneken történő fogyasztásra.
( 111 ) 215.984
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03834
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Hüvelyirrigáló folyadék készítéséhez higiénés és gyógyszerkészítmények, detergensek a szeméremtest

tisztítására.
10

Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor, intim törlők, a hüvely és a méh helyzeti rendellenességét

gyógyító eszközök, nőgyógyászati megbetegedések diagnosztizálására szolgáló eszközök, a szexuális élet
zavarait gyógyító eszközök.
( 111 ) 215.985
( 151 ) 2015.06.24.
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( 210 ) M 14 03706
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) JD-MEDIA Co., LTD, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do (445-935) (KR)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangfelvevő berendezések és eszközök; rádiókészülékek; lemezlejátszók; mikrofonok; hangfrekvenciás

jelátviteli gépek és berendezések; belső telefonok; erősítők; hangszórók; elektromos transzformátorok;
hangszalagok; rekorderek.
( 111 ) 215.986
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03588
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Ásványvizek orvosi használatra, biológiai termékek gyógyszerészeti használatra, borogatások, bőrápoló

gyógyszerészeti termékek, diétás anyagok orvosi használatra, diétás élelmiszerek orvosi használatra, diétás italok
orvosi használatra,fájdalomcsillapítók, fertőtlenítésre szolgáló termékek, főzetek gyógyszerészeti használatra,
gyógyításra vegyi termékek, gyógyszerek állatgyógyászati használatra, gyógyszerek embergyógyászati
használatra, gyógyszerészeti termékek, infúziók(gyógy-), iszapok (gyógy-), izotópok orvosi használatra,
kenőcsök orvosi használatra, kötések (tapadó-) gyógyítás céljára, lemosószerek állatgyógyászati használatra,
lemosószerek gyógyszerészeti használatra, mikroorganikus tenyészetekhez táptalajok,napfénytől származó
leégések elleni kenőcsök, napszúrás elleni termékek gyógyszerészeti használatra, regenerálószerek (gyógyszerek),
szérumgyógyászati gyógyszerek, takarmány adalékok orvosi használatra, tápanyagok mikroorganikus
tenyészetekhez, terápiakészítmények fürdőkhöz, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra.
32

Alkoholmentes italok, ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához szükséges termékek, gyümölcsitalok

(alkoholmentes-), gyümölcslevek, italok előállításához készítmények, italok előkészítéséhez használt eszenciák,
vizek (italok-), vizek (szénsavas-).
44

Gyógyfürdők.

( 111 ) 215.987
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03587
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) Larion Zoé Niobé, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
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Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.988
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03544
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.989
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03543
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 215.990
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03104
( 220 ) 2014.10.10.
( 732 ) Tokár Gyuláné, Fót (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Zsírtartalmú keverékek, olajok kenyérhez, magvak (elkészítve) kenyérhez, olajbogyó (tartósított) kenyérhez,

szárított zöldségek kenyérhez.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, pékáru; mirelit kenyértészta, kenyérlepény.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 215.992
( 151 ) 2015.06.23.
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( 210 ) M 14 03592
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) HOUSE36
( 511 ) 36

Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási
statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek
hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;
értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási
szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;
hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása
biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák
[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;
klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;
lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;
műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki
szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;
pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;
pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek
[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;
tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.
( 111 ) 215.993
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03591
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási
statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek
hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;
értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási
szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;
hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása
biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák
[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;
klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;
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lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki
szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;
pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;
pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek
[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;
tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.
( 111 ) 215.994
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03360
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 215.995
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03359
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját
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maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 215.996
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03356
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) VENERUS-HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 215.997
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03354
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) Pulse Network LLc, Suite 2500 Houston (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; monetáris ügyek; elektronikus pénzátutalások és kifizetések; banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; adatfeldolgozó szolgáltatások az elektronikus pénzátutalási szolgáltatások területén.

( 111 ) 215.998
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03353
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) Éliás Gyula Béla, Budapest (HU)
Víg Aurél Bence, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;
televíziós reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése.
41

Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; lemezlovasok
szolgáltatásai; mentorálás; mikrofilmezés; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
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szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei
produkciók; zene összeállítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; könyvkiadás; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; zenekarok szolgáltatásai.
42

Divattervezés.

( 111 ) 215.999
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03350
( 220 ) 2014.11.06.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 216.000
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03109
( 220 ) 2014.10.10.
( 732 ) Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 100% Balaton
( 511 ) 33

Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 216.001
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03125
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ONETOUCH Könnyebbé tesszük az életét.
( 511 ) 16

Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó publikációs és

promóciós anyagok.
41

Oktatás; képzések; szórakoztatás; sportolás és kulturális tevékenységek biztosítása.

44

Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó tájékoztatás

biztosítása.
( 111 ) 216.002
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( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03246
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) Márton László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszer kereskedelem.

( 111 ) 216.003
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03349
( 220 ) 2014.11.06.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 216.004
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03005
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

( 111 ) 216.005
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03003
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

( 111 ) 216.006
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03002
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Gellei András István, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikum, illatszerek, fodrászati készítmények.

35

Borbély üzletben található termékek forgalmazása, kozmetikai cikkek forgalmazása.

44

Borbélyszolgáltatások, borbélyüzletek szolgáltatásai, fodrászszalonok, fodrász szolgáltatások.

( 111 ) 216.007
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 02643
( 220 ) 2014.08.28.
( 732 ) Leiner Laura 50%, Budapest (HU)
Leiner Linda 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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).
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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( 111 ) 216.047
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 01163
( 220 ) 2014.04.13.
( 732 ) ÁSZ Vendéglátó és Parképítő Kft 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Sipka Péter,Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Gasztro Trend
( 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).
( 111 ) 216.048
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 01771
( 220 ) 2014.06.04.
( 732 ) SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertirsa (HU)
( 740 ) Dr. Giba Tibor, Dr. Giba Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) élethosszig egészségesen
( 511 ) 35

Reklámozás, áruk és szolgáltatások bemutatása, fogyasztói tanácsadás, kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások szervezése, kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése, kereskedelmi és reklámcélú rendezvények
szervezése, reklámanyagok készítése és terjesztése, szponzorok felkutatása.
41

Egészségtudatosságra, egészséges öregedésre történő oktatás és nevelés, egészségtudatossággal egészséges

öregedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos
ismeretek terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos kiadványok, szemléltető
anyagok, on-line tartalmak készítése és terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos
információk átadása.
44

Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi és orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 216.049
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 02571
( 220 ) 2014.08.21.
( 732 ) Horváth Anita Ágnes, Sopron (HU)
( 541 ) RÁBCAKAPI ALKOTÓTÁBOR
( 511 ) 41

Rábcakapi rendezvények, kulturális rendezvények; nevelő és szakmai táborok.

( 111 ) 216.050
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03051
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Pető Zsófia Csenge ügyvéd, Budapest
( 541 ) MAGMA
( 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
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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).
( 111 ) 216.051
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03651
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Árak forradalma
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.052
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03653
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) Open House Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Bt., Győr (HU)
( 740 ) Molnár Szabolcs, Győr
( 541 ) openhouse
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.053
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03928
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 740 ) Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 216.054
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03929
( 220 ) 2014.12.30.
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( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

( 740 ) Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 216.055
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03930
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 216.056
( 151 ) 2015.06.24.
( 210 ) M 14 03773
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) Pr1mer Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) t@n-tv
( 511 ) 38
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.059
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 13 03584
( 220 ) 2013.11.29.
( 732 ) Codefon-Solar Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Codefon
( 511 ) 9

Elektromos ajtócsengők; csengők [figyelmeztető berendezések]; jelzőcsengők; telefonkészülékek; audio

kaputelefonok; videós kaputelefon készülékek.
( 111 ) 216.060
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03793
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) Tung Kwan, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és

oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális
rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek.
11

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

berendezések.
( 111 ) 216.093
( 151 ) 2015.07.02.
( 210 ) M 13 01351
( 220 ) 2013.05.16.
( 732 ) Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Figyelő Business Review
( 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.095
( 151 ) 2015.07.02.
( 210 ) M 13 01350
( 220 ) 2013.05.16.
( 732 ) Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Medicina TOP200
( 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
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(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).
A rovat 118 darab közlést tartalmaz.
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