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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 209.797
( 151 ) 2013.05.24.
( 210 ) M 12 03580
( 220 ) 2012.09.28.
( 732 ) Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Wáberer Hungária Biztosító Zrt., dr. Oláh György vezető jogtanácsos, Budapest
( 541 ) WÁBERER HUNGÁRIA
( 511 ) 36

Biztosítás.

( 111 ) 212.994
( 151 ) 2014.06.25.
( 210 ) M 13 01085
( 220 ) 2013.04.23.
( 732 ) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
( 740 ) dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Cement, cementlapok, beton, padlók nem fémből, járólapok nem fémből, burkolólapok építéshez nem

fémből, burkolólemezek nem fémből, burkolólapok nem fémből, bevonatok (építőanyagok), belső borítólemezek
nem fémből építési célokra, tűzálló építőanyagok nem fémből.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezési kutatási tevékenység;

minőségellenőrzés, műszaki szakértői tevékenység, műszaki kutatás, építészet.
( 111 ) 215.722
( 151 ) 2015.05.26.
( 210 ) M 14 02902
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) NETVESTOR Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; keresőmotor optimalizálása;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; televíziós reklámozás; üzleti
hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció (kivéve pénzügyi
vezetési tanácsadás).
( 111 ) 216.008
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03271
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.010
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03036
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezet Bank Rt., Budapest (HU)
( 541 ) "Elég egy érintés!"
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.011
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03031
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Tulipe Mills Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alámpás
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi

vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.
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 ) 216.012
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 02559
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( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.013
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 01765
( 220 ) 2014.06.04.
( 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, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes
nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
36

Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,
terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki
tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.
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 szervezése 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 szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás].
( 111 ) 216.014
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 01750
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( 220 ) 2014.06.03.
( 732 ) Kasza Flóra Valéria, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) hajzuhatag
( 511 ) 44

Fodrászszalonok.

( 111 ) 216.015
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03275
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.016
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03276
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.017
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03393
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( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) ÉLESZTŐ Kézműves Söröző Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csabai Virginia ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.020
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03526
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
16

Papír és papíripari cikkek; prospektusok; nyomtatványok; újságok; folyóiratok; könyvek.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és ajándékozási célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); üveg- és porcelánáruk.
25

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

35

Reklámozás.

38

Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

39

Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

41

Szórakoztatás; könyvkiadás.

43

Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 111 ) 216.021
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03911
( 220 ) 2014.12.26.
( 732 ) Bráz Szilvia 100%, Veszprém (HU)
( 541 ) sylber
( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

42

Grafikai szolgáltatások; grafikák készítése; grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások; grafikai

tervező szolgáltatás; kereskedelmi grafikai tervezés; grafikai illusztrációs szolgáltatások; számítógéppel
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támogatott grafikai tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervezés és

színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz.
( 111 ) 216.022
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03646
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Dermatron Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram
( 511 ) 12
35

Egészségügyi szűrésekre kialakított járművek, kamionok.
Statisztikák készítése; statisztikák összeállítása; egészségügyi vizsgálati eredmények kiértékelése;

egészségügyi vizsgálati eredményekből statisztikák készítése.
41

Anatómiai bemutató; 3D anatómiai bemutató.

44

Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; fizikoterápia; gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; pszichológusi szolgáltatás; terápiás
szolgáltatások; egészségvédelmi szűrések; betegségek megelőzését célzó szűrőprogramok; lakosság egészségügyi
állapotának mérése, megfigyelése; életmód tanácsadás; egészségügyi prevenciós tevékenység, tanácsadás.
( 111 ) 216.023
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03760
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Mond21 Telekommunikációs Zrt., Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Kommunikációs szoftverek, különböző kommunikációs rendszerek közötti kommunikációt lehetővé tevő

interface-k.
38

Távközlés; VOIP alapú kommunikációs szolgáltatások.

42

VOIP alapú kommunikációt lehetővé tevő szoftverek és interface-k fejlesztése, telepítése és frissítése;

online nem letölthető kommunikációs szoftverszolgáltatás.
( 111 ) 216.025
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03926
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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
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-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 ) 216.026
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03927
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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 ) 216.027
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03397
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Mészáros Bence Béla, Ráckeve (HU)
( 740 ) dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
37

Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
( 111 ) 216.028
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03398
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Mészáros Marcell, Ráckeve (HU)
( 740 ) dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
37

Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
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( 111 ) 216.029
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03407
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO., LTD., Jiangsu, Changzhou, Xinbei District (CN)
( 300 ) N/087650 2014.06.20. CN
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Elektromos járművek; motor triciklik; lakóautók; kerékpárok; elektromos kerékpárok; villanymozdonyok;

mopedek; légi járművek; légpárnás járművek; motoros hajók; vízi járművek; jachtok; repülőgép; szárazföldi, légi,
vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; kétéltű repülőgépek;
távirányítós járművek, nem játékszerek; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; csónakok.
( 111 ) 216.030
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03527
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.031
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03528
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
16

Papír és papíripari cikkek; prospektusok; nyomtatványok; újságok; folyóiratok; könyvek.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és ajándékozási célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); üveg- és porcelánáruk.
25

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

35

Reklámozás.

38

Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

39

Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

41

Szórakoztatás; könyvkiadás.

43

Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 111 ) 216.032
( 151 ) 2015.06.23.
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( 210 ) M 14 03549
( 220 ) 2014.08.18.
( 732 ) Candimpex Budapest Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; számítógépek; számítógépes szoftverek; kisfeszültségű tápegységek;
inverterek, áramirányítók (elektromosság); anyagok elektromos fővezetékekhez (huzalok, kábelek);
transzformátorok; feszültségstabilizáló tápegységek; hordozható telefonok; galvánelemek; feszültségszabályozók;
számítógépperifériák elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;
távirányító készülékek; elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy
mechanikai jelzőkészülékek; világító vagy mechanikus jelzőberendezések; elektromos és egyéb jelzőcsengők;
jelzőlámpák; detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénzvizsgáló berendezések; felügyeleti
elektromos műszerek; betörés és lopás elleni jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos
berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló
felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos
árucímkékhez; riasztóeszközök; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; ellenőrző-berendezések és
készülékek; időregisztráló készülékek; tűzjelző készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek;
elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek;mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek,
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptető
rendszerek; mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató
egységek;mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített
számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók;
elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikus időkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek;
elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; kézi adó-vevők; vevőszámláló készülékek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések,

áruvédelmi antennák, tűzriasztók, elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és
javítása; páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása; számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.
( 111 ) 216.033
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03641
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Nagy Márton Gergely 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett ügyvéd,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (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 ) 216.034
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03396
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Mészáros Szilveszter Béla, Ráckeve (HU)
( 740 ) dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
37

Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
( 111 ) 216.035
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03277
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.036
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03278
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.037
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03279
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.038
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03280
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.039
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03273
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.040
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03030
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Tulipe Mills Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi

vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.
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 ) 216.041
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03150
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) ING Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Petra jogtanácsos, ING Biztosító Zrt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.042
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03151
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) ING Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Petra jogtanácsos, ING Biztosító Zrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.043
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03272
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.
35

Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.044
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 01747
( 220 ) 2014.06.03.
( 732 ) NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) webjogsi.hu
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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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 ) 216.045
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 02926
( 220 ) 2014.09.25.
( 732 ) Fűszervarázs Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
35

Ételízesítők; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverékek; fűszeres mártások; paprika, őrölt [ételízesítő].
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
40

A 30. osztályban felsorolt termékek előállítása.

( 111 ) 216.046
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 01882
( 220 ) 2014.06.18.
( 732 ) Utisugo.hu Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 216.065
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03314
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) Schnaider Polymetall Kft., Piliscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Fém- és építőipari műanyag termékek kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 216.066
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 01661
( 220 ) 2014.05.22.
( 732 ) Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU)
( 740 ) Takács Ágnes, Szeged
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( 541 ) teleház
( 511 ) 35

Fénymásolási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése.
41

Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati

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

Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; kivéve helymegosztással kapcsolatos
(kollokációs) szolgáltatások.
( 111 ) 216.067
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03313
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Kocsi András György, Budapest (HU)
Simányi Péter Antal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); mobiltelefon alkalmazás.
( 111 ) 216.068
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03312
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Gróbe Rudolf 50%, Budapest (HU)
Kurucz Attila 50%, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Erősítők.

15

Hangszerek tartozékai, kiegészítői.

42

Hangátalakító, hangformázó és hangátviteli eszközök kutatása, fejlesztése, tervezése.

( 111 ) 216.069
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03304
( 220 ) 2014.11.04.
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( 732 ) Szabó Zsolt, Földeák (HU)

Hajdú Ábel, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Gépjármű kölcsönzés, gépjármű bérlés és ezzel kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 216.070
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03068
( 220 ) 2014.10.07.
( 732 ) Pro Video Film & Distribution Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangfelvétel (audio-) hordozók, képfelvétel (video-) hordozók, hang- és képfelvétel (audio-video) hordozók;

DVD lemezek, Blu-ray lemezek, VCD lemezek, CD lemezek.
16

Nyomtatványok, könyvek, újságok, folyóiratok, naptárak, noteszok, prospektusok, szórólapok.

41

Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; mozifilm-, videofilm- és televízió program készítése,

kölcsönzése, terjesztése, disztribúciója; könyvkiadás.
( 111 ) 216.071
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 02396
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) AQUABAU MAGYARORSZÁG KFT., BUDAPEST (HU)
( 740 ) Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; épületek külső hőszigetelő elemeinek rögzítéséhez szükséges építőanyag

bevonatok, így agyag; alabástrom; bevonatok [építőanyagok]; burkolatok nem fémből; építési célokra; cement;
építőanyagok nem fémből; ezüsthomok; falborítások nem fémből; falborítások nem fémből építési célokra; gipsz;
gipszvakolat; habarcs építési célokra; homok az öntödei homok kivételével; kavics; murva; sóder;
magnéziacement; mész; salak [építőanyag]; szilícium-dioxid [kvarc]; tűzálló cementvakolatok; tűzálló
építőanyagok nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; építőipari termékek és

építőipari adalékanyagok kis- és nagykereskedelme.
( 111 ) 216.072
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 15 00028
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( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) cycleme
( 511 ) 9

Közösségi kerékpáros rendszerrel kapcsolatos szoftverek; közösségi kerékpárkölcsönző rendszerrel

kapcsolatos szoftverek; kerékpár tároló rendszerrel kapcsolatos szoftverek; eszközök kölcsönzésével,
távfelügyelettel, rendszerfelügyelettel kapcsolatos szoftverek; navigációs eszközök; navigációs szoftverek;
közösségi kerékpáros rendszer azon elemei, amelyek nem tartoznak más osztályokba; közösségi
kerékpárkölcsönző rendszer azon elemei, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
12

Kerékpárok; motorkerékpárok; triciklik; rollerek; emberi erővel hajtott szárazföldi közlekedési eszközök;

motoros rásegítést tartalmazó, lényegileg emberi erővel hajtott szárazföldi közlekedési eszközök; alkatrészek
kerékpárokhoz; kiegészítők kerékpárokhoz; közösségi kerékpáros rendszer; közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer; kerékpár tároló rendszer.
39

Járművek kölcsönzése; közlekedési információ; szárazföldi közlekedési eszközök bérbeadása; szállítási

szolgáltatások; személyszállítás; utazásszervezés; közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetése; közösségi
kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése; parkolási szolgáltatások; internetes foglalási szolgáltatások szállítási és
szállítással kapcsolatos kölcsönző rendszerekhez; navigációs eszközök bérbeadása; tanácsadási és tájékoztatási
szolgáltatások szállítási és szállítással kapcsolatos kölcsönző rendszerek vonatkozásában; kerékpár tároló
rendszerek vagy ezek egyes elemeinek üzemeltetése; kerékpár tároló rendszerek vagy ezek egyes elemeinek
bérbeadása; kerékpár-felügyeleti eszközök üzemeltetése; kerékpár-felügyeleti eszközök bérbeadása.
42

Közösségi kerékpáros és kerékpárkölcsönző rendszerek tervezése és fejlesztése; közösségi kerékpáros és

kerékpárkölcsönző rendszerek távfelügyelete; közösségi kerékpáros és kerékpárkölcsönző rendszerekkel
kapcsolatos számítógép programok kidolgozása, installációja, fenntartása és korszerűsítése; közösségi kerékpáros
és kerékpárkölcsönző rendszerekkel kapcsolatos szoftverek, mint szolgáltatások; kerékpár tároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; kerékpár-felügyeleti eszközök tervezése és fejlesztése.
( 111 ) 216.073
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 15 00023
( 220 ) 2015.01.09.
( 732 ) DELTA BIO 2000 Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Haracska Lajos, Szeged
( 541 ) MSCELL4VET
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.074
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03783
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) Homonnay Zsombor, Budapest (HU)
Lovasi László, Pákozd (HU)
Dani Zoltán, Budapest (HU)
Tar György, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
16

CD, DVD és egyéb hanghordozók.
Kiadványok, könyvek.
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Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, koncertek, zenei rendezvények.

( 111 ) 216.075
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03675
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Bécsy-Nemes Anikó, Gárdony (HU)
( 541 ) HORGOOKA
( 511 ) 14
25

Ékszerek.
Csecsemőkelengyék, babakelengyék, fejfedők, hurkolt/kötöttáruk, kesztyűk, partedlik, ruhaneműk,

babaruházat, babacipők.
28

Csörgők, játékfigurák, játékbabák, játékok, játékszerek.

( 111 ) 216.076
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03669
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Sipőcz Pál, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Jégtelenítők; jégtelenítő folyadékok; jég mentesítők; csúszás gátló anyagok; útszóró anyagok pehely, szilárd,

granulátum és folyékony formában.
35

Kereskedelmi ügyletek; jégtelenítő, jégmentesítő, csúszásgátló és útszóró anyagok kereskedelme.

( 111 ) 216.077
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03666
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) Móré Mariann Irma 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett ügyvéd,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.078
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03663
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) Szent Imre Szakkolégium, Szeged (HU)
( 740 ) Szakács Angelika, Szeged
( 541 ) Coollégiumok éjszakája
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, divatbemutatók
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szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], éjszakai

klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, filmszínházi előadások, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fitnesztanfolyamok vezetése,
fogadások tervezése [szórakoztatás], fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangversenyek
szervezés és lebonyolítása, iskolai szolgáltatások [képzés], játékfelszerelések bérbeadása, játékkölcsönzés,
karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások, [szórakoztatás vagy oktatás], kollégiumok, internátusok,
konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, mentorálás, mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatás, oktatási tárgyú információk,
online, nem letölthető videók biztosítása, pályaválasztási tanácsadás, sport edzőtábori szolgáltatások,
sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények
rendelkezésre bocsátása, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyek
szervezése, szerencsejátékok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel
kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra, üdülési tárgyú információ, vallásoktatás, versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videokamerák kölcsönzése, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai,
zene összeállítása.
( 111 ) 216.079
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03437
( 220 ) 2014.11.14.
( 732 ) Blága Zsuzsanna 33.3%, Budapest (HU)
Jónásné Amin Anita 33.3%, Fót (HU)
Blága Imola 33.3%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

30

Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

43

Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

( 111 ) 216.080
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03435
( 220 ) 2014.11.14.
( 732 ) Vörös Erika, Monorierdő (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 591 )

( 511 ) 29
30

Dzsemek; gyümölcs csipsz; lekvár.
Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; bonbonok [cukorkák]; cukormáz süteményekhez;

cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés
mousse-ok [habok]; deszszert mousse-ok [cukrászárú]; fagylalt, jégkrém; fűszerkeverék; gyümölcsös
sütemények/torták; ízesítőszerek; kakaó; karamellák [cukorkák]; kávé; kekszek; mandulás cukrászkészítmények;
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mandulás cukrászsütemény; marcipán; mézeskalács; müzliszeletek; pasztillák [cukrászáru]; piskóták; pralinék;

sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; tea; töltött cukorkák,
fondan [cukrászáru].
41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

oktatás.
( 111 ) 216.081
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 02951
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) Jávori Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 216.083
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03195
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Új Alba 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alba Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.084
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03309
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Szarvas József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.085
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03315
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) Pharmapaletta Kft., Encs (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 111 ) 216.086
( 151 ) 2015.06.25.
( 210 ) M 14 03553
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Kermann Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
42

Kereskedelmi ügyletek; IT-hardware kereskedelme; közvéleménykutatás; piackutatás.
Műszaki kutatás, műszaki fejlesztés.

( 111 ) 216.087
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 14 03907
( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vajvarázslat
( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 216.088
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 14 03894
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Lachmann István, Csopak (HU)
Lachmann Renáta, Győr (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
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( 546 )

( 511 ) 25
40

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

( 111 ) 216.089
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 14 03893
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) dr. Ormay Gábor, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZOLGÁLTAT-E AZ I-GAZSÁG-SZOLGÁLTATÁS (Görbe tükör)
( 511 ) 41

Könyvkiadás.

( 111 ) 216.090
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 14 03748
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Visual Gastronomy Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ) 216.094
( 151 ) 2015.07.02.
( 210 ) M 14 02576
( 220 ) 2014.08.22.
( 732 ) Avantgarde Design Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
37

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások.
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( 111 ) 216.097
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 01004
( 220 ) 2014.04.01.
( 732 ) Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. M. Szabó Nóra, Budapest
( 541 ) Zuglói Fogászati Központ
( 511 ) 44

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

( 111 ) 216.098
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 01728
( 220 ) 2014.06.02.
( 732 ) NATUR GOLD FARMS Kft., Szendrő (HU)
( 541 ) Motivuum Mobile
( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok.
Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 216.099
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 02464
( 220 ) 2014.08.04.
( 732 ) Molnár Ádám Gergő, Tiszaföldvár (HU)
Molnár Márton, Visegrád (HU)
( 541 ) AK26
( 511 ) 9

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

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 216.100
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 02653
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Nagy Diák IQ-teszt
( 511 ) 41

Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

( 111 ) 216.101
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 02900
( 220 ) 2014.09.22.
( 732 ) Portfolife Tanácsadó Kft., Vácduka (HU)
( 546 )
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Mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil applikáció.

( 111 ) 216.102
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03020
( 220 ) 2014.10.02.
( 732 ) Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) e-Xtra Shop
( 511 ) 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 ) 216.103
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03130
( 220 ) 2014.10.14.
( 732 ) Nagy Annamária, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Arnóczki Marianna, Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 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).
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).

( 111 ) 216.104
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03131
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) SIKEREMBER-SOROZAT Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Kiss-Török Gergely, Debrecen
( 541 ) SIKERNAP
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, hirdetési oldalak készítése,

információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások,
vásárok szervezése, árusítóstandok bérbeadása, közvélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás:
segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás], üzleti menedzselés előadóművészek részére, divatbemutatók szervezése, előadási propaganda
mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetések levélben megrendelve, közönségszolgálat, marketing,
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
reklámszövegek szerkesztése, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése,
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése,
reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása,
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása, vásárlási megrendelések
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ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, sportversenyek
rendezése, sport edzőtábori szolgáltatások, szakmai újraképzés, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz], élő
előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, fogadások tervezése [szórakoztatás], fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangversenyek szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése
és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, szórakoztatás, egészségvédő klubok
szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], fitnesztanfolyamok vezetése, testnevelés, tornatanítás,
üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés,
helyfoglalás showműsorokra, időmérés sporteseményeken, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, mentorálás, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], helyfoglalás
show-műsorokra, zenei produkciók, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, filmszínházi előadások.
( 111 ) 216.105
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03379
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gally Eszter, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
25

Gyógyászati eszközök, ortopéd lábbelik.
Cipők, lábbelik, ruházati cikkek.

( 111 ) 216.106
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03381
( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) Magyar Kempo Szövetség, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Tóth Attila, dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) World MMA Association Hungary
( 511 ) 41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése;
szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 216.107
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03495
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) EPODUR
( 511 ) 2

Festékek; kencék; lakkok; alapozók; festék oldószerek.
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( 111 ) 216.108
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03496
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
2

Oldószerek; szintetikus gyanták.
Festékek; kencék; lakkok, alapozók; színezékek, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

( 111 ) 216.109
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03613
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Continent Kft., Budapest (HU)
( 541 ) EPISTER
( 511 ) 25

Ruházati termékek.

( 111 ) 216.111
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03620
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra, aludttej, angolszalonna, bab, tartósított; baromfi, nem élő; csemegeuborka,

disznóhús, disznózsír, dzsemek, faggyú, étkezési célra; fagyasztott gyümölcsök, gyümölcskocsonya, zselé,
gyümölcsök, tartósított; gyümölcskonzervek, gyümölcs, párolt; gyümölcspép, gyümölcssaláták, hagyma,
tartósított feldolgozott fokhagyma, gomba, halból készített ételek, halfilé, halikra, elkészítve, halkonzervek, hal
mousse-ok, hal, nem élő, hal, tartósított, hentesáruk, hús, húskivonatok, húskonzervek, húskocsonya, húsleves,
erőleves, húsleves koncentrátumok, hús, tartósított; joghurt, kandírozott gyümölcsök, kefír, kolbász, kompótok,
kukoricaolaj, lekvár, lencse, lenmagolaj kulináris célokra, máj, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola, pacal,
paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, sonka, sózott hal, sózott hús,
szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított; tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín, tejtermékek,
tojások, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka, zöldségek, főtt; zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez,
zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához,
zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Árpa, hántolt; fűszerek, fűszerek, ízesítők, fűszerkeverék, húspástétomok, kakaó, kekszek, kenyér, kenyér

kovász nélkül, kukoricaliszt, lisztek, makaróni, sós kekszek, tea, tésztában sült pástétom, tésztafélék.
31

Bab, friss; baromfiszárnyas, élő; bogyók borókabogyó bors, paprika, burgonya, friss; búza, cékla friss,

cukkini friss; diófélék; fejes saláta, friss, gesztenye, friss; gombacsíra szaporításra, gomba friss; gyökérzöldségek,
gyümölcsök friss; hagymák friss, halak, élő, halikra, kopra, kukorica, lencse, friss; mandula, mogyoró, növények,
M1406

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
paraj, friss, póréhagyma friss; rozs szőlő, friss szőlőtőkék, tökfélék, friss, uborka, friss, zöldségek, friss.

32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, almabor

alkoholmentes; ásványvizek, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes; mustok, paradicsomlevek,
szénsavas italok, szódavíz szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, vizek, zöldséglevek.
33

Almaborok, borok, cseresznyepálinka, égetett szeszes italok, előkevert alkoholos italok, nem sör alapú,

gyomorkeserű italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor,
likőrök, mentalikőr pálinkák, brandyk, szeszes italok.
( 111 ) 216.112
( 151 ) 2015.07.06.
( 210 ) M 14 03622
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Sarlóspuszta Zrt., Tatárszentgyörgy (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIGÁNYKOCSI PROGRAM
( 511 ) 12

Szárazföldi járművek.

39

Utazásszervezés.

43

Vendéglátás, időleges szállásadás.

( 111 ) 216.117
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00251
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) ALOHA Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) aloha.hu
( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.118
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00107
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) BÁHOTAX Szolgáltató, Gyártó és Kereskedelmi Kft., Mosonszentmiklós (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 216.119
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03715
( 220 ) 2014.12.08.
( 732 ) Szamódy Zsolt Olaf, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

( 111 ) 216.120
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03366
( 220 ) 2014.11.10.
( 732 ) Seres Helén, Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.121
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03469
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Borok és pezsgők.

( 111 ) 216.122
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03352
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) Mercurius Rendezvényszervező és Tanácsadó Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Haverla Szandra, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálék állatoknak.

( 111 ) 216.123
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03362
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Jeges teák.
Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz;

ásványvizek, energiaitalok; sportitalok, ízesített vizek.
35

Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.124
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03242
( 220 ) 2014.10.27.
( 732 ) Miklós Dániel, Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Mosószerek, kozmetikumok.

( 111 ) 216.125
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00101
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Botond, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
M1409

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
szereplő valamennyi szolgáltatás).

37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.126
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03848
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) APIS LOGISTIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
16

Olló.
Vízfesték, tempera, zsírkréta, színes ceruza, postairon, gyurma.

( 111 ) 216.127
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00103
( 220 ) 2015.01.13.
( 732 ) Szohr Boglárka, Szada (HU)
( 541 ) DOWNY
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).
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).
( 111 ) 216.128
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03858
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) ANGOLFALU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.129
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03856
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) R+C Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém oszlopok, fém rudak, fémből készült tábla - nem építőipari célra; fémből készült plakátok, fémből

készült plakát keretek, fémből készült sínek; fém megállító táblák; fém árukínálók.
16

Címkéző (árazó) készülékek; író táblák; információs eszközök, ágy prospektus tartók, tájékoztató táblák,

megállító táblák, tájékoztató plakátok, ártáblák, ártáblákhoz sínek.
20

Műanyagból, előnyösen plexiből, készült termékek; műanyag, előnyösen plexi, gyűjtő dobozok; pultok nem

fémből, lécek keretekhez nem fémből; keretek, sínek nem fémből; oszlopok, rudak nem fémből; táblák, megállító
táblák nem fémből; árukínálók nem fémből.
( 111 ) 216.130
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03857
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Agrova Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Műtrágyák; lombtrágyák; talaj trágyák; baktérium trágyák; mikroorganizmus készítmények; kultúrák nem

humán - és állatgyógyászati célra; talaj kondicionáló szerek; terméshozam növelő készítmények.
7

Mezőgazdasági gépek.

35

Kereskedelmi ügyletek.

44

Trágyák és vegyi termékek felszíni kiszórása.

( 111 ) 216.131
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03357
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gally Eszter, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Cipők, lábbelik, ruházati cikkek.

( 111 ) 216.132
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( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03594
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) C.R.N. Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, Budapest
( 541 ) CRN Magyarország
( 511 ) 35

Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
reklámanyagok kölcsönzése.
37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek
üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.
41

Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.
42

Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

( 111 ) 216.133
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03711
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) PEZ Production Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Jánossomorja (HU)
( 740 ) Süsleczné Kis Zsuzsanna, Győr
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer kiegészítők, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,

gyógynövények, szőlőcukor gyógyászati használatra, gyógycukorkák, gyógyteák.
30

Cukorkaáruk, pasztillák.

32

Eszenciák italok előállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök

italokhoz, készítmények italok előállításához, alkoholmentes italok.
( 111 ) 216.134
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03713
( 220 ) 2014.12.08.
( 732 ) Kovács Beatrix Zeinab, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kheireddine Abbas Antal, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.135
( 151 ) 2015.07.07.
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( 210 ) M 14 03716
( 220 ) 2014.12.08.
( 732 ) dr. Kelemen Péter, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák
biztosítása.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés].
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika.
( 111 ) 216.136
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03709
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Lachmann Béla, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Ruházati termékek reklámozása; nagy- és kiskereskedelme, kereskedelmi ügyletei, áruk bemutatása

kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37

Ruhajavítás, ruhák felújítása.

40

Konfekció és személyre szabott felsőruházati- és alkalmi ruházati termékek gyártása, ruhavarrás, ruhák

átalakítása.
( 111 ) 216.137
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03710
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Világító berendezések.

( 111 ) 216.138
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00252
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) ALOHA Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALOHA
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.139
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03853
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Szabó György, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Illóolajok, aromák, esszenciák, esszenciaolajok.

11

Zuhanyadapterek, zuhanyfejek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.140
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03599
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) Ragonese Kft., Újhartyán (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Olaszországból származó receptek alapján készült jégkrémek; jégkrém készítmények; jégkrémtorták;

fagyasztott joghurt; vegyes cukrászsütemények; ehető jég; jégkrémpor; jégkrémet tartalmazó
gabonakészítmények.
( 111 ) 216.141
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03339
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) DVS Központi Tanácsadó Kft, Etyek (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 43
44

Szálloda- és vendéglátóipari szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatások.

( 111 ) 216.142
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03864
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Molnár Attila, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FAiR-M
( 511 ) 35

Becslés kereskedelmi ügyletekben; eladási promóciós szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára);

hirdetés és reklámozás; irodai munkák; kereskedelmi adminisztráció; online hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység ingatlanokkal kapcsolatosan; balesetbiztosítások; biztosítási tanácsadás,

biztosítások; életbiztosítás ügyintézése; finanszírozási szolgáltatások; hitel ügyintézés; ingatlan bérbeadási
szolgáltatások; ingatlan biztosítások; ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlankezelés; ingatlanközvetítési
szolgáltatások; ingatlanlízing; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; ingatlanügyletek;
ingatlanügynöki szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; jelzáloghitellel kapcsolatos szolgáltatások;
lakások és szállások bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások; lakásügynökségek; mezőgazdasági ingatlanok
bérlésével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás ingatlanokkal kapcsolatosan; szálláshelyek bérbeadása
[apartmanok]; valutával kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 216.143
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03595
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) C.R.N. Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
reklámanyagok kölcsönzése.
37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek
üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.
41

Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.
42

Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

( 111 ) 216.144
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03855
( 220 ) 2014.12.19.
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( 732 ) R+C Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) ANTRA-MARK
( 511 ) 6

Fém oszlopok, fém rudak, fémből készült tábla - nem építőipari célra; fémből készült plakátok, fémből

készült plakát keretek, fémből készült sínek; fém megállító táblák; fém árukínálók.
16

Címkéző (árazó) készülékek; író táblák; információs eszközök, így prospektus tartók, tájékoztató táblák,

megállító táblák, tájékoztató plakátok, ártáblák, ártáblákhoz sínek.
20

Műanyagból, előnyösen plexiből, készült termékek; műanyag, előnyösen plexi, gyűjtő dobozok; pultok nem

fémből, lécek keretekhez nem fémből; keretek, sínek nem fémből; oszlopok, rudak nem fémből; táblák, megállító
táblák nem fémből; árukínálók nem fémből.
( 111 ) 216.145
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03702
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TORNETIS
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 111 ) 216.146
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03819
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Le Thanh Huyen, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, 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).
30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.147
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03824
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) LIVEPOINT Kommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 216.148
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00054
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Belák Viktor, Göd
( 546 )

( 511 ) 39

Utasok vonattal történő szállításának megszervezése; utasszállítás vonattal; vonatok bérbeadása; vasúti

szállítása megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítás bérletére vonatkozó szolgáltatások; vasúti
járművek bérbeadása; vasúti személyszállítás; vasúti utasszállítása; vasúti utasszállítási szolgáltatások.
43

Éttermek; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bárlétesítményeket; szolgáltatásokat;

bárok.
( 111 ) 216.149
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 15 00072
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) Ziegler-Helle Péter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Biczó Péter, Biczó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Fűszerkeverékek, sók, olajok étkezési célra, dzsem lekvár.
Szószok, ételízesítők, chili olaj.

( 111 ) 216.150
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03340
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) Pál Balázs Marcell 50%, Budapest (HU)
Szegedi Attila 50%, Csorvás (HU)
( 541 ) Brewie
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.151
M1417

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03462
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Sony Pictures Television UK Rights Limited United Kingdom company, London (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztató szolgáltatások folytatásos tévéműsorok, szegmensek és programok formájában.

( 111 ) 216.152
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03582
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) Legjobbkocsma.hu Brand Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Nóra, Dr. Kiss Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.153
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03822
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Placko Jozef, Zilina (SK)
( 300 ) POZ 1089-2014 2014.06.17. SK
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Az ebbe az osztályba tartozó vegyi alkotórészek, készítmények és gázok italok előállításához. (2014.06.17.-ei

POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)
6

Fémpalackok és tartályok, valamint ezek alkatrészei és tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

(2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)
7

Gépek és eszközök italok készítéséhez; gépek és eszközök palackok és tartályok gázzal való megtöltéséhez,

továbbá ezek alkatrészei és tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK
elsőbbséggel.)
M1418

21

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Nem fémből készült palackok és tartályok élelmiszerek és italok tárolására; nem fémből készült és nem

elektronikus háztartási és konyhai berendezések és tartályok italok készítéséhez, továbbá ezek alkatrészei és
tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)
32

Készítmények italok készítéséhez.

35

Az 1., 6., 7. és 21. osztályba tartozó árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, interneten keresztül is; kereskedelmi üzletek közvetítése az 1., 6., 7. és 21. osztályba tartozó
árukkal kapcsolatban; kiállítások szervezése reklámozási és üzleti célra; reklámozás; online reklámozás
számítógép hálózaton keresztül; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás; marketing; beszerzői
szolgáltatások (áruk és szolgáltatások beszerzése más cégeknek); áruk bemutatása kommunikációs eszközök
révén kiskereskedelmi célból. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)
39

Gázt tartalmazó fémpalackok raktározása, kölcsönzése, csomagolása és szállítása; fémpalackok megtöltése

gázzal; palackok széndioxiddal való megtöltése. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)
( 111 ) 216.154
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 03825
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
( 541 ) Láss jobban, élj jobban!
( 511 ) 9

Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;
napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok, tartók
kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes
szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan
letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében számítógépes vizsgálat
alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti
termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel
kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 216.155
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 15 00087
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Fogamzásgátlók.

( 111 ) 216.156
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 15 00088
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

M1419

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Fogamzásgátlók.

( 111 ) 216.157
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 02627
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Viktor, Berényi Viktor ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kizárólag természetes alapanyagokból készült szappanok; kizárólag természetes alapanyagokból készült

illatszerek; kizárólag természetes alapanyagokból készült illóolajok; kizárólag természetes alapanyagokból
készült kozmetikai cikkek; kizárólag természetes alapanyagokból készült fogkrémek.
5
44

Emberi fogyasztásra alkalmas egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 216.158
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03705
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Fábián Franciska, Salföld (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Növényi alapú kávépótlók; cukrászsütemények; kakaó tartalmú italok; csokoládék; csokoládé ízű

édességek; kakaó alapú készítmények; kávé, tea, kakaó és helyettesítői; szójababból készült élelmiszerek.
33

Alkoholtartalmú italok; növényi alapú alkoholos italok.

43

Éttermek; bár szolgáltatások; kávéházak.

( 111 ) 216.159
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03707
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Makkos Bernadett, Budapest (HU)
( 541 ) Dr. Makkos Ingatlan Centrum
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 216.160
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03830
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Novák Tamás, Budapest (HU)
Veress Ildikó, Budapest (HU)
( 541 ) SIXPACK SOFŐRSZOLGÁLAT
( 511 ) 39

Szállítás, sofőrszolgálat, személyszállítás.

( 111 ) 216.161
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03840
M1420

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Lonkai Gabriella, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár, GONDA Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 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).
25

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

35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 216.162
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03844
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Vuelta Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.163
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03845
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Ternajgó József, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Nóra, Dr. Kiss Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) B 'N' B
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.164
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 15 00085
( 220 ) 2015.01.15.
M1421

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

( 541 ) VAGIRING
( 511 ) 5

Fogamzásgátlók.

( 111 ) 216.165
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 15 00086
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RINGULETTE
( 511 ) 5

Fogamzásgátlók.

( 111 ) 216.166
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03112
( 220 ) 2014.10.13.
( 732 ) GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárak; nyomtatványok; papíráruk; plakátok; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); árubemutatás; áruminták terjesztése;
reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése; hirdetés; hirdetési oldalak készítése; hirdető
ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;
plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám; reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,
röpiratok-, prospektusok- és nyomtatványok terjesztése.
41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék; kolokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; lap- és könyvszerkesztés; könyvkiadás; műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint
mindennemű hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor); kulturális vagy nevelési kiállítások szervezése.
( 111 ) 216.167
( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 15 00112
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, Szentgál (HU)
( 740 ) dr. Gödör Éva, Dr. Gödör Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) B3 TAKARÉK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.168
M1422

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.07.09.
( 210 ) M 14 03616
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Service Team Kft., Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetet bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,
sezlonok; kerevetek, pamlagok; komódok, fiókos szekrények; könyvespolcok; pultok (asztalok); szekrények;
székek (ülések); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
37

Bútorasztalos munkák (javítás); ablakok és ajtók beszerelése.

( 111 ) 216.170
( 151 ) 2015.07.13.
( 210 ) M 15 00162
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) IMEX Filtertechnika Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Szűrők (gépek vagy motorok részei).

( 111 ) 216.171
( 151 ) 2015.07.13.
( 210 ) M 14 02931
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

( 111 ) 216.172
( 151 ) 2015.07.13.
( 210 ) M 14 02932
( 220 ) 2014.09.26.
M1423

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

( 111 ) 216.173
( 151 ) 2015.07.13.
( 210 ) M 14 03170
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel, illatszerekkel, és háztartási cikkekkel kapcsolatban.
Oktatás; levelező oktatás, távoktatás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; oktatási anyagok terjesztése;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; könyvkiadás; mágneses vagy optikai adathordozón
tárolt anyagok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető); cd
kiadás.
45

Személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások lelki tanácsadással kapcsolatban; társadalmi jellegű

szolgáltatások személyiségfejlesztéssel kapcsolatban.
( 111 ) 216.174
( 151 ) 2015.07.13.
( 210 ) M 14 03530
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) KIDSOASIS Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Gyetvainé Zováth Anikó, Kosd
( 546 )

( 511 ) 16
28

Foglalkoztató füzet gyerekeknek.
Fajátékok (szórakoztatás, oktatás); játék modellező kézműves készletek; kézműves kreatív modellfigura

készletek; kézügyességi játékok készlet formájában.
41

Foglalkozások gyerekeknek; animációs szolgáltatások.

( 111 ) 216.175
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03610
( 220 ) 2014.11.26.
M1424

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 14. szám, 2015.07.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Illés Sándor 100%, Nyíradony (HU)

( 541 ) Rubinmeggy
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 216.176
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03372
( 220 ) 2014.11.07.
( 732 ) MILX Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
29

Játékok.
Tejtermékek; túrókészítmények, túródesszertek; csokoládés, kakaós, vaníliás, kávés és/vagy gyümölcsös

tejes italok; csokoládés, vaníliás és/vagy gyümölcsös joghurtok.
30

Sütemények; cukrászsütemények; süteményporok; snack ételek; desszertek; gyümölcsös sütemények,

torták, desszertek; csokoládé; cukorkaáru; fagylalt, jégkrém; csokoládés, vaníliás és/vagy gyümölcsös
túródesszert; müzliszeletek; piskóták; pudingok; tejberizs; csokoládéalapú, kakaó alapú és kávé alapú italok.
35

Marketing.

41

Kulturális rendezvények; színpadi előadások; filmstúdiók, filmprodukciók, videofilmezés.

( 111 ) 216.177
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03880
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 216.178
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 02776
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) Real Nature Kft., Budapest (HU)
M1425
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( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.

29

Tej és tejtermékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 216.179
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03257
( 220 ) 2014.10.28.
( 732 ) NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 546 )

( 511 ) 20
24

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

dunyhák.
25

Dzsekik, pehelytollal töltött dzsekik.

( 111 ) 216.180
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00113
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Boróka Base
( 511 ) 2

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

gyanták.
( 111 ) 216.181
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03492
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 216.182
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03743
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Checkers Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

39

Ételszállítás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 216.183
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00114
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Cellkolor Brill
( 511 ) 2

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

gyanták.
( 111 ) 216.184
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03376
( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) Pole Dance Fitness Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és

vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); testnevelés.
( 111 ) 216.185
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03937
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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
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-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 ) 216.186
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03415
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.187
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00169
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Aquila Press Kiadó és Terjesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;
nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;
folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely
kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;
marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

[tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.
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( 111 ) 216.188
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 02381
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) U-R LAB SAS 100%, Paris (FX)
( 740 ) Kató Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Éttermekkel, étkezéssel kapcsolatos magazinok, időszaki lapok, katalógusok.

35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

36

Étkezési utalványok kibocsátása.

37

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

38

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

39

Élelmiszercsomagolás.

41

Éttermekkel, étkeztetéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 216.189
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00003
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) Szohr Boglárka, Szada (HU)
( 541 ) LIMARA
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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 ) 216.190
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00005
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) Fe-Centrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegedűs Orsolya, Szigetszentmiklós
( 546 )
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.191
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00006
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) Fe-Centrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegedűs Orsolya, Szigetszentmiklós
( 541 ) APE REGINA
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.192
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00008
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,
építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;
építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;
válaszfalak, nem fémből.
35

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
37

Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; kamionos szállítás; raktározás, tárolás; teher(áru)-szállítás.

42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

( 111 ) 216.193
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03417
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Rónaszéki Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) PATINORG
( 511 ) 35

Találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; irodai és ügyviteli szolgáltatások;

külkereskedelmi tevékenységek a szellemi tulajdonjogok területén; árubemutatás; marketing; piackutatás;
reklámozás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; import-export ügynökségek;
műszaki-szellemi termékek export-import ügynöki szolgáltatásai; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára szellemi tulajdonjogok területén; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
M1430
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Ipari formatervezés; védjegyek tervezése; műszaki szakértői tevékenység a szellemi tulajdonjogok területén;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban a szellemi tulajdonjogok területén.
45

Szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; professzionális tanácsadó szolgáltatások a

szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; hivatásszerű képviselet szabadalmi, használati minta, védjegy és
formatervezési mintaoltalmi ügyekben; szabadalmi, használati mintaoltalmi, védjegy és formatervezési
mintaoltalmi bejelentések benyújtása; szellemi tulajdonjogok megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi kutatásokat és dokumentációs
szolgáltatásokat; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szabadalmakhoz, használati
mintaoltalmakhoz, védjegyekhez és formatervezési mintaoltalmakhoz fűződő jogok érvényesítése; közvetítés
[személyek közötti vitákban]; szellemi tulajdonjogok használatának engedélyezésével kapcsolatos tanácsadói és
közvetítői szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; védjegyfigyelési
szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi
tulajdonjogokkal kapcsolatos konzultáció; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban.
( 111 ) 216.194
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03934
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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 ) 216.195
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03778
( 220 ) 2014.12.15.
( 732 ) Optic One Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Szemlencsék okulárok; szemlencsét tartalmazó műszerek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek;

szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.
35

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

eladási propaganda mások számára; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés.
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; optikusok szolgáltatásai.

( 111 ) 216.196
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03936
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( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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 ) 216.197
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 15 00007
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,
építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;
építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;
válaszfalak, nem fémből.
35

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
37

Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; kamionos szállítás; raktározás, tárolás; teher(áru)-szállítás.

42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

( 111 ) 216.198
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03940
( 220 ) 2014.12.31.
( 732 ) Meglepkék Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Meglepkék
( 511 ) 41

Élményajándékok, élményajándékozás, egyedi meglepetések, romantikus és egyéni programok szervezése.

( 111 ) 216.199
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 02814
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( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetűk, klisék.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció
készítése és reklámdokumentáció rendezése, hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek,
kereskedelmi információs ügynökség, hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás, plakáthirdetés,
rádiós-, televíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-,
prospektusok- és nyomtatványok terjesztése.
41

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kolokviumok szervezése és

lebonyolítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, lap- és könyvszerkesztés, könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű
hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor), kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezés.
43

Kávéház, kávéházi szolgáltatások.

( 111 ) 216.200
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03935
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) 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 ) 216.201
( 151 ) 2015.07.17.
( 210 ) M 14 03774
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) 4BRO Hungary Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bolberitz Kristóf ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai;

fogadások tervezése [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], show-műsorok,
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése,

vendéglátóipar.
A rovat 163 darab közlést tartalmaz.

M1434

