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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR
Iráni Iszlám Köztársaság
IS
Izland
IT
Olaszország
JE
Jersey

71

JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA

Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
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PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Săo Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(67)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrával)
(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
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származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai
(98) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
időtartamának meghosszabbítása
iránti kérelem napja
A publikáció fajtája (a WIPO 16. szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2

1996. január 1-je előtti bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
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B8

Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
T4 Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában
T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása
U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám

(200)

(300)
(400)

(500)

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) A bejelentés benyújtásának helye
Uniós elsőbbség adatai
A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint.
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(561) A megjelölés átírása
(566) A megjelölés vagy a megjelölésben
szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történő közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai
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(731) bejelentő
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztvevő bejelentő
(740) képviselő
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 02583
( 220 ) 2014.08.23.
( 731 ) Erdész Zsolt 100%, Esztergom (HU)
( 740 ) Dr. Ilosvai Gábor, Esztergom
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02980
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Albadent Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fixfogsor
( 511 ) 5

Fogászati amalgámok, aranyat tartalmazó fogászati amalgámok, fogászati csiszolószerek, fogászati lakkok,

fogászati lenyomatanyagok, fogászati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömő anyagok, fogzást
elősegítő készítmények, gyógyszerek fogászati használatra, mintázó viasz fogászati használatra, nemesfém
ötvözetek fogászati célokra, porcelán fogászati protézisekhez.
10

Csapok műfogakhoz, műfogak, műfogsorok, fogászati készülékek, elektromos, fogászati készülékek és

eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi székek, fogszabályozó készülékek, fogzást elősegítő vagy
könnyítő gyűrűk, székek orvosi vagy fogászati használatra.
44

Fogászat.

( 210 ) M 14 03180
( 220 ) 2014.10.17.
( 731 ) Béke Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
M1468
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03678
( 220 ) 2014.12.03.
( 731 ) Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 541 ) fürdőbrulee
( 511 ) 3

Kozmetikai bőrápolószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai szerek, szappanok.

( 210 ) M 15 00163
( 220 ) 2015.01.21.
( 731 ) Iparterv Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IPARTERV
( 511 ) 42

Épületek, létesítmények tervezése; gépészeti tervezés; speciális gépészeti tervezés; építési tervkészítés;

hűtőtorony tervezés; építészeti tanácsadás; statikai tanácsadás; statikai tervezés; műszaki szakértői tevékenység;
információnyújtás a területrendezés területén; kutatási, mérnöki, tervezési és fejlesztési szolgáltatások építőipari,
tudományos és környezetvédelmi kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódóan.
( 210 ) M 15 00343
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) ASIAFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, Verpelét (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

kávéházak ázsiai stílusban; bár szolgáltatások ázsiai stílusban; snack bárok ázsiai stílusban; önkiszolgáló éttermek
ázsiai stílusban.

M1469

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 00353
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) Stégermájer Károly, Izsák (HU)
( 541 ) TÖRPI SZÖRPI
( 511 ) 32

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

( 210 ) M 15 00367
( 220 ) 2015.02.11.
( 731 ) Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) Szorzó fűző
( 511 ) 16
41

Oktatási eszközök a készülékek kivételével.
Nevelés, oktatás.

( 210 ) M 15 00485
( 220 ) 2015.02.20.
( 731 ) DEADCODE Kft. 50%, Sopron (HU)
VOLT Produkció Kft. 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacsályi 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).
25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00512
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Natural Cosmetix Kft., Kálmánháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikumok.

25

Ruházat.

28

Testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 15 00572
( 220 ) 2015.02.27.
( 731 ) Mediterrán Investment Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Imre Márton, Szeged
( 546 )

( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból

[párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; hirdetőtáblák
M1470

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; kártyák; levélpapír; matricák, naptárak; noteszok;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;
palackalátélek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok
kartonból vagy papírból; poszterek; prospektusok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból; szórólapok;
tálalátétek, tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
30

Pizzák és egyéb tésztafélék.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 00781
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Földes László HOBO, Piliscsaba (HU)
( 740 ) Eigner Márta Borbála, Piliscsaba
( 541 ) HOBO
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvétel hordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
14

Ékszerek, időmérők.

16

Albumok; brossúrák; vékony fűzött könyvek; daloskönyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk);

folyóiratok; füzetek; grafikai reprodukciók; hírlevelek; iratgyűjtők; dossziék; írószerek; katalógusok; kártyák;
képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok
(időszaki lapok); matricák; metszetek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; papíráruk; plakátok;
falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok;
nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházat, ruhaneműk, pólók.

35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

előadói és vásárlói részére, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célból, áruminták
terjesztése.
38

Weboldal, telekommunikáció, digitális fájlok továbbítása.

41

Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai; koncertek, hangversenyek szervezése,

lebonyolítása, rádió- és televízió programok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, szórakoztatás, zene
összeállítása, zeneprodukció, online, nem letölthető videók biztosítása, online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, könyvkiadás, fényképészet, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése, előadóművészek szolgáltatásai;
digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), szövegek kiadása (nem reklámcélú), szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, elektronikus, desktop kiadói tevékenység; nevelés, szakmai képzés,
szórakoztatás, kulturális tevékenység.
( 210 ) M 15 00799
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 100%, Pilisszántó (HU)
( 541 ) DoctorCare
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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).

M1471

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 00802
( 220 ) 2015.03.19.
( 731 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00863
( 220 ) 2015.03.25.
( 731 ) Istiván Rita, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek.

29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, dzsemek, kompótok.

30

Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, fűszeres mártások.

( 210 ) M 15 00867
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Patay Géza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1472

25

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00872
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00874
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon
Eidon, Athén, Marousi (GR)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00875
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon
Eidon, Athén, Marousi (GR)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1473

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 00876
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) BIOHEAL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Illatszerek, illóolajak, hajmosó és hajápoló szerek nem gyógyászati használatra, hajbalzsamok, samponok,

hajspray, hajszeszek; olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, eszenciaolajok, italaromák
[eszenciaolajok], gyógyszappanok, izzadásgátló piperecikkek, kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek, kozmetikai
bőrápoló szerek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai
festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, áloé vera készítmények kozmetikai
célokra, balzsamok nem gyógyászati használatra, napvédő készítmények [kozmetikumok], masszázs gélek nem
gyógyászati célokra, nem gyógyhatású fürdőkészítmények, fürdősók nem gyógyászati használatra,
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, ragasztószerek álhajakhoz, ragasztószerek kozmetikai
használatra, sminkek, arcfestékek, szájvizek, nem gyógyászati célra, színezékek pipere használatra, körömápolási
cikkek, szőrtelenítő szerek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

bőrápoló készítmények gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek és anyagok; fertőtlenítőszerek,
antibiotikumok, antioxidáns készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, bakteriológiai készítmények humánés állatgyógyászati használatra, balzsamkészítmények gyógyászati használatra, diagnosztikai készítmények,
biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra, biológiai készítmények gyógyászati célra, biológiai
szövetkultúrák gyógyászati célokra, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra, étrendkiegészítők, diétás italok gyógyászati használatra, drogok gyógyászati használatra, égési
sérülések kezelésére szolgáló készítmények, elixírek [gyógyszerészeti készítmények], emésztést elősegítő szerek
gyógyászati használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erősítőszerek gyógyászati használatra,
érzéstelenítőszerek, anesztetikumok, fájdalomcsillapítók, fürdőkészítmények gyógyászati használatra, fürdősók,
gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukorkák, gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények,
gyógyteák, hajkenőcsök gyógyászati használatra, hajápolószerek gyógyászati használatra, hajnövesztő szerek
gyógyászati haszná latra, idegerősítő szerek, lázcsillapító szerek, légtisztító készítmények, napszúrás elleni
készítmények gyógyszerészeti használatra, narkotikumok, nyugtatók, olajok gyógyászati használatra, őssejtek
gyógyászati használatra, vakcinák [oltóanyagok], vitaminkészítmények.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; természetgyógyászati

szolgáltatások, információ és tanácsadás.
( 210 ) M 15 00910
( 220 ) 2015.03.30.
( 731 ) Nagy Mária, Budapest (HU)
( 740 ) Nagy Terézia, Budapest
( 541 ) Csengő-Bongó
( 511 ) 16

Brossúrák, dalos könyvek, dossziék, fényképek, folyóiratok, füzetek, grafikai ábrázolás, himzőminták,

hírlevelek, írókészletek, iskolaszerek, írómappák, jegyek, kártyák, katalógus, képek, kifestők, könyvecskék,
matricák, naptár, órarendek, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, poszterek, prospektus, szórólapok, újság,
üdvözlőlap, zászló papírból, zenélő üdvözlőlap.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, digitális fényképfelvételek, előadóművészek

szolgáltatása, élő előadások bemutatása, hangszerek bemutatása, klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális vagy
nevelési célú kiál1ítások szervezése, oktatás, óvodák, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós
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szórakoztatás, riporteri szolgáltatás, showműsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, videoszalagra
filmezés, zene-összeállítás, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási képzés - személyiségfejlesztési,
zenei képzés területén, konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása, hang- és videofelvételek
előállítása, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatócélból.
( 210 ) M 15 00916
( 220 ) 2015.03.30.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 300 ) POZ055-2015 2015.01.16. SK
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MURANY
( 511 ) 33

Brandyk, szeszes italok.

( 210 ) M 15 00924
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Protolab Kft., Érd (HU)
( 740 ) dr. Denes Edina, Denes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THERMO BODY
( 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).
( 210 ) M 15 00957
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

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

39

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

raktározás, tárolás.
41

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

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 15 00961
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( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;
kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és
lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.
43

Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;

vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 00963
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;
kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és
lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.
43

Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

kölcsönzése; vendéglátóipar.
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( 210 ) M 15 01001
( 220 ) 2015.04.07.
( 731 ) Schóbert Réka, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Brigitta, Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01017
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01030
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)
Éless Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Mustok, szörpök.

33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01031
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)
Éless Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Mustok, szörpök.

33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01035
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) Körmendi István, Göd (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) HIGÉN+99
( 511 ) 1

Víztisztító vegyszerek; tisztító vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; növényvédő

szerek.
5

Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; állatgyógyászati készítmények;
biocidok; légtisztító készítmények; szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; állatgyógyászati készítmények és
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anyagok; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.

35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készitmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 01041
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) Teleki András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok; motorolajok; hajtóműolajok; gázolaj, dízelolaj; benzinek; üzemanyag (folyékony); kenőolaj;

tüzelőolaj.
12

Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök, autók és ezek alkatrészei, kiegészítői.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01053
( 220 ) 2014.10.08.
( 731 ) Sajósi Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál
( 546 )

( 511 ) 21

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

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

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

( 210 ) M 15 01058
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Magiszter Menedzser Oktatási, Kutatási és Közvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Miga Film Kreatív Reklámügynökség Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31
41

Maláta; friss gyümölcsök és zöldségek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01064
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01087
( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) Horváth Márta, Simontornya (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01091
( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) Három Dob 15 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) New York DELI MARKET Budapest
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás); delikatesz (delicatesse); deli.
( 210 ) M 15 01101
( 220 ) 2015.04.21.
( 731 ) TWS Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök, nevezetesen targoncák, anyagmozgató gépek, és ezek

alkatrészei.
37

Javítás; szerelési és karbantartási szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; targoncák, anyagmozgató gépek bérbeadása.
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( 210 ) M 15 01111
( 220 ) 2015.04.22.
( 731 ) CUZCO Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
39

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
Szállítás; utazásszervezés, motorosszán túra szervezés, túlélőtúrák szervezése, lézerharc-, paintball-, airsoft-,

outdoor tréning, csapatépítés.
41

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

( 210 ) M 15 01150
( 220 ) 2015.04.27.
( 731 ) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam (NL)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CIQORIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szervátültetések után jelentkező immunreakciók megelőzésére és kezelésére,

valamint autoimmun rendellenességek kezelésére.
( 210 ) M 15 01163
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) FORNAX-PRO Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bánhegyi Árpád, Bánhegyi Árpád Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01164
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) AVIO S.R.O., Opava (CZ)
( 740 ) ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyurmalin
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Anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); agyag modellezéshez;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; formák
mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek]; írófelszerelések; kézikönyvek; modellezőanyagok; modellezőpaszta;
modellviasz nem fogászati használatra; műanyagok modellezéshez; polimer modellezőagyag.
28

Játékok, játékszerek; búgócsigák [játékszerek]; dobható korongok [játékszerek]; építőkockák [játékszerek];

gyurmák; intelligens gyurmák; játék autók; játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók; játékkártyák; játék
léggömbök; játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből
tartott állatoknak; kitömött játékok; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek];
összeszerelhető méretarányos modellek [játékok]; plüss játékszerek; trükkös játékok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely
kölcsönzése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások
eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 15 01166
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 541 ) DDGK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;
szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia
audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn
tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari
formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép
M1482
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programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; tudományos
kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 01167
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;
szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia
audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn
tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari
formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép
programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; tudományos
kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 01170
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) Csoknyay Anna, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek és ezek részei.
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Bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák,

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01176
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) HOPPex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vándor Attila, Budapest
( 541 ) HOPPex
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01193
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) Vinelli Super Wafer
( 511 ) 30

Csokoládé, töltetlen és töltött desszert ostyák, nápolyik, készítmények ostyák előállításához, cukorka,

sütemények, cukrászsütemények, kekszek, aprósütemények.
( 210 ) M 15 01219
( 220 ) 2015.05.05.
( 731 ) Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Polony István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01227
( 220 ) 2015.05.05.
( 731 ) Aréna Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

Szeszes italok nagykereskedelme.
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( 210 ) M 15 01228
( 220 ) 2015.05.05.
( 731 ) Alkaloida & Azulén Vegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Ádám, 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).
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01230
( 220 ) 2015.05.05.
( 731 ) Jancsó Márton Pál, Budapest (HU)
( 541 ) LUMEN
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01268
( 220 ) 2015.05.07.
( 731 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SIGNETTA
( 511 ) 16

Acéltollak; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írószerek; írótollak; szövegkiemelők [filctollak];

tollak [irodai cikkek]; tolltörlők; töltőtollak.
( 210 ) M 15 01272
( 220 ) 2015.05.08.
( 731 ) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Ajka (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru) valamint parfümök; eau de toilette-k.
4

Gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz.
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Bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi

kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;
füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra;
hüvelyöblítő készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok;
gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag étrendkiegészítők; lenmagolaj étrendkiegészítők;
méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; nadrágpelenkák babáknak; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok; vitaminkészítmények; terhesség megállapítására vegyi készítmények.
14

Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák;

ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; érmék; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek];
gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek];
karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó
díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];
nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz
[drágakőutánzat].
16

Asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek;

csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír; előkék
csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők papírból; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők;
pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;
fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból.
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

Hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk; hajdíszek; hajfonatok; hajhálók; hajkiegészítők;

hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak.
27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01277
M1486

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.05.11.
( 731 ) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Prága 8 (CZ)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító
készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és
fényesítőszerekkel átitatott kendők.
5

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); csíraölő [fertőtlenítő]
szerek (germicidek); baktériumölő szerek; parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek,
(inszekticidek); penészölő szerek; gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő
készítmények; rovarriasztók.
( 210 ) M 15 01293
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 35
41

Hirdetés, reklám.
Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

( 210 ) M 15 01294
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35
41

Hirdetés, reklám.
Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

( 210 ) M 15 01295
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35
41

Online ügynökség, hirdetések közvetítése, hirdetések szervezése, reklámozás.
Kiadványok megjelentetése, kiadása.
M1487

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 01404
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) BEEMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01443
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) dr. Partos László, Budapest (HU)
( 541 ) Bohémikum
( 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).
( 210 ) M 15 01446
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) Humbák Művek Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HUMBÁK MŰVEK
( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01451
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Több idő másra, több idő egymásra!
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 15 01530
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) Cselédes Zoltánné, Tatabánya (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Cuba Sun
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; atlétatrikók; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kezeslábasok [felsőruházat]; női ruhák;
M1488

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
pizsamák; pólók; szoknyák; térdnadrágok.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01554
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VINO-HERB
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

emberek számára; gyógynövények; gyógyteák; gyümölcstartalmú alkoholos italok gyógynövénnyel.
33

Gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyógynövény tartalmú alkoholos italok; gyümölcsből és/vagy

gyógynövényből származó anyagot tartalmazó alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok gyógynövénnyel.
A rovat 63 darab közlést tartalmaz.

M1489

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 216.324
( 151 ) 2015.08.14.
( 210 ) M 15 01229
( 220 ) 2015.05.06.
( 732 ) Fehér Zoltán, Kistarcsa (HU)
Takács Tamásné, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balla Pál Dániel, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M1490

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 14 03766
( 220 ) 2014.12.13.
( 731 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Paradise
( 511 ) 30

Amerikai palacsinták; aprósütemény; bonbonok (cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák

(cukorkák); keksz; kekszek; kukoricapehely; müzli; müzli szeletek; palacsinták; piskóták; rágógumi; töltött
cukorkák; töltött ostya; vattacukor.
( 210 ) M 14 03767
( 220 ) 2014.12.13.
( 731 ) T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Paradise Night
( 511 ) 30

Amerikai palacsinták; aprósütemény; bonbonok (cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák

(cukorkák); keksz; kekszek; kukoricapehely; müzli; müzli szeletek; palacsinták; piskóták; rágógumi; töltött
cukorkák; töltött ostya; vattacukor.
( 210 ) M 15 01010
( 220 ) 2015.04.08.
( 731 ) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Sajtok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

M1491

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 213.166
( 151 ) 2015.05.20.
( 210 ) M 13 03741
( 220 ) 2013.12.11.
( 732 ) Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU)
( 740 ) Takács Ágnes, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Fénymásolási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rögzítése; információknak

számítógépes adatbázisokban való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; kivéve helymegosztással
kapcsolatos (kollokációs) szolgáltatások.
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; kivéve helymegosztással kapcsolatos (kollokációs) szolgáltatások.
42

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

sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; kivéve helymegosztással kapcsolatos
(kollokációs) szolgáltatások.
( 111 ) 215.711
( 151 ) 2015.05.20.
( 210 ) M 14 01519
( 220 ) 2014.05.13.
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 740 ) dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Futócipők.

( 111 ) 215.721
( 151 ) 2015.05.26.
( 210 ) M 14 01676
( 220 ) 2014.05.26.
( 732 ) Pilis'91 Kft., Piliscsév (HU)
( 541 ) INVICTUS
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok kivéve: sörök.

( 111 ) 215.740
( 151 ) 2015.05.28.
( 210 ) M 13 03727
( 220 ) 2013.12.10.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
M1492

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) CAPITINE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek jóindulatú prosztata hyperplasia (BPH) és férfi hormonális hajvesztés kezelésére.

( 111 ) 215.741
( 151 ) 2015.05.28.
( 210 ) M 13 03728
( 220 ) 2013.12.10.
( 732 ) ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CAPITIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek jóindulatú prosztata hyperplasia (BPH) és férfi hormonális hajvesztés kezelésére.

( 111 ) 215.967
( 151 ) 2015.06.15.
( 210 ) M 14 01948
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LISERIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények, kivéve valamennyi szájápolási terméket.

( 111 ) 216.082
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03184
( 220 ) 2014.10.20.
( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
Aichi-ken (JP)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GS F
( 511 ) 12

Gépkocsik, valamint azok szerkezeti alkatrészei.

( 111 ) 216.203
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02978
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Diósi Róbert, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 216.204
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 01805
M1493

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) Puskás Attila Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koch Beáta Erika, Koch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
szolgáltatás).
33

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.205
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02328
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Edina Mária, Budapest
( 541 ) Várja ki a hétvégét!
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 216.206
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02415
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás,

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri
hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
41

Élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozás

(filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációs, nem letölthetők; rádió- és televízió programok
készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);
szépségversenyek szervezése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(ta)tási tárgyú információk; szövegek
M1494

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei

produkciók.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.
( 111 ) 216.207
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02609
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Fali- és asztali naptár, határidőnapló, levélpapír, boríték, irattartó mappa, jegyzettömb, füzet, album, atlasz,

leporelló, írószertartó, kiadványtartó, karton irattartó, papírtasak, csomagolópapír, díszdoboz, könyv, újság.
25

Ruházati cikkek, cipők, sapkák, kalapok.

41

Sporttevékenység.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, poggyászvizsgálat biztonsági okokból,

szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, személyes háttéradat vizsgálata, testőrszolgálat.
( 111 ) 216.208
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02729
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magenta
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 216.209
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02847
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Dr. Czeizel Magzatvédő multivitamin
( 511 ) 5
35

Étrendkiegészítő vitamin készítmények.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 216.210
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02848
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
M1495
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) Hatházi István, Budapest

( 546 )

( 511 ) 5
35

Étrendkiegészítő vitamin készítmények.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 216.211
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 14 02849
( 220 ) 2014.09.17.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
35

Étrendkiegészítő vitamin készítmények.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 216.212
( 151 ) 2015.07.20.
( 210 ) M 12 03128
( 220 ) 2012.08.31.
( 732 ) Mojito Lemon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mojito Lemon
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 216.214
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03804
( 220 ) 2014.12.16.
M1496

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) GourmetsFood Kft., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 29

Étolaj.

( 111 ) 216.215
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03906
( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) PERFECT-BRÓKER Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KONTRAX
( 511 ) 9

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

szolgáló készülékek és berendezések
38

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

( 111 ) 216.216
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00391
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) IXIFOR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.217
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03890
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Deng Ye, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, színezékek, pigmentek és nyomtatószerek; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz,

nyomtatáshoz; ofszet nyomdafestékek.
3

Tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.
9

Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és
tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet
berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.
( 111 ) 216.218
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00383
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
M1497
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( 541 ) DIXIROL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.219
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00381
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CODRAVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.220
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00377
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CALVINIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.221
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00374
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BEREVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.222
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00245
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Klasszik Rádió
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
38

Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

41

Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; kulturális kiállítások és
fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék,
varieték; rendezvényszervezés.
( 111 ) 216.223
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00244
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Cinemusic
M1498

( 511 ) 9

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
38

Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

41

Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangversenyek szervezése és
lebonyolítása; kulturális kiállítások és fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene
összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték; rendezvényszervezés.
( 111 ) 216.224
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00390
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) HEKLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.225
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00386
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ETINOCEPT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.226
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00382
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CORLAVIM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.227
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00379
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CIPPAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.228
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00378
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CIEXIM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.229
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( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00376
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BRODIXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.230
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00388
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GOALING
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.231
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00387
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GIFELIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.232
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00380
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CISSALA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.233
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03717
( 220 ) 2014.12.08.
( 732 ) Mencsik Arnold, Vác (HU)
( 546 )
( 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).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.234
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 01461
( 220 ) 2014.05.08.
( 732 ) Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)
( 541 ) AMSTERDAM
M1500
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( 511 ) 43
44

Kávézó.
Szolárium szolgáltatás.

( 111 ) 216.235
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03607
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) RUBIN Szegedi Paprikafeldolgozó Kft., Szeged-Szőreg (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerpaprika.

( 111 ) 216.236
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03230
( 220 ) 2014.10.22.
( 732 ) Müller Lászlóné, Budapest (HU)
( 740 ) Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Müller Rózsa jósnő, ezoterikus mágus és író
( 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); és akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és
lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, képzés.
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); és jóslás, kártyavetés, számmisztika, horoszkópkészítés,
ezoterikus tanácsadás, életviteli tanácsadás.
( 111 ) 216.237
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03628
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MÉRY mini
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 216.238
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03899
( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) DentAvantgArt-DIVISION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Baranyi Bertold, Budapest
( 541 ) Labline
M1501

( 511 ) 16

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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 ) 216.239
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03626
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MÉRY
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 216.240
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00134
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tetőpala; tetőfedő szerkezetek,

anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.
( 111 ) 216.241
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00133
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tatőpala; tetőfedő szerkezetek,

anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.
( 111 ) 216.242
M1502

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03508
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) HUNGALANDIA
( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.243
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03889
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Szabó Máté, Tát (HU)
( 541 ) Batyu Betyár
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.245
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03394
( 220 ) 2014.11.11.
( 732 ) Süle Barbara Tea 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit ügyvéd, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BARASÜT
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.246
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03118
( 220 ) 2000.10.24.
( 732 ) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest
( 541 ) Peek & Cloppenburg
( 511 ) 35

Weboldalakon és teleshoppingon keresztül is nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások ruházat, lábbeli,
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fejfedő, fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek, szappanok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, hajápoló szerek, fogkrémek,
napszemüvegek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint nemesfémből készült, vagy ezekkel bevont áruk, ékszerek,
drágakövek, órák és más időmérő eszközök, bőr és műbőr, és ezen anyagokból készült áruk, mégpedig
utazótáskák és bőröndök, táskák, kézitáskák, poggyászok, pénztárcák, kulcstartók, hátizsákok, erszények,
vállszíjak, bőrszíjak, bőr zsinórok, bőr vállszíjak, megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrök,
gyártáshoz használt műbőr lapok, cserzett bőr, állatbőrök, irhák, táskák, levéltárcák, esernyők, napernyők és
sétapálcák, ostorok, hámok és lószerszámok vonatkozásában.
( 111 ) 216.247
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03921
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

33

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

áru).
( 111 ) 216.248
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03044
( 220 ) 2014.10.06.
( 732 ) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
29

Magyarországról származó: komposzt, kertiföld, termőföld.
Magyarországról származó: alkoholban tartósított gyümölcsök; ajvár [tartósított paprika]; alacsony

zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; dió, feldolgozott; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hummusz [csicseriborsókrém]; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök;
lekvár; leves készítmények; magvak, feldolgozott; mazsola; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; savanyú
káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; bab,
tartósított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; gomba, tartósított; hagyma, tartósított;
szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra.
31

Magyarországról származó: árpa; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; bors, paprika [növény]; borsó, friss;

burgonya, friss; búza; dió; fák [növények]; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek [táplálék];
gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; halak, élő; konyhakerti növények, friss; kukorica; lencse
[zöldségféle], friss; növények; palánták; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara; répa (cukor-); rizs,
feldolgozatlan; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; tök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei];
uborka, friss; virágpor [nyersanyag]; zab; zöldségek, friss.
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( 111 ) 216.249
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03270
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 111 ) 216.250
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03753
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) ALBA-EXTRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kápolnásnyék (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KOPPÁNYI
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.251
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03525
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Burzi Zsolt, Vácduka (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 111 ) 216.252
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 02922
( 220 ) 2014.09.24.
( 732 ) SLM Solutions Group AG, Lübeck (DE)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) SLM
( 511 ) 6

Ötvözőadalékok vas gyártásához, ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges

fémek és ezek ötvözetei, kalciumot és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek,
öntéshez használt ötvözetek, alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült
nyersanyagok, keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmium, szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek,
ferrokróm, króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek
és ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,
vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium, glucínium (berillium),
hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,
magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdén, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,
nikkelezüst, nickel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek
por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vas-lemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,
acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és
titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acélötvözetek, acél
(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titan és ötvözetei,
ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél
megjelölése nélkül.
35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: ötvözőadalékok vas gyártásához,

ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges fémek és ezek ötvözetei, kálciumot
és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek, öntéshez használt ötvözetek,
alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült nyersanyagok,
keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmiun; szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek, ferrokróm,
króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek és
ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,
vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium; glucínium (berillium),
hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,
magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdém, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,
nikkelezüst, nikkel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek
por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vaslemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,
acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és
titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acél ötvözetek, acél
(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titán és ötvözetei,
ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél
megjelölése nélkül; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: alkatrészek, fémből,
kerámiából, műanyagból vagy kompozit anyagokból készült alkatrészek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások
az alábbiakkal kapcsolatban: nyersanyagok, por formájú nyersanyagok (fémpor, kerámiapor, műanyagpor vagy
kompozitanyag-por) feldolgozására szolgáló gépek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások lézeres
nyersanyag-feldolgozó gépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásók öntőberendezésekkel,
különösen vákuumos vagy viaszbevonásos öntőberendezésekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások szerszámgépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal
kapcsolatban: vezérlőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai vezérlőberendezések,
nyersanyag-feldolgozó, por formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyag-port vagy kompozitanyag-port
feldolgozó berendezésekhez; lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy
viaszbevonásos öntőgépekhez; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban:
mérőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai mérőberendezések; nyersanyag-feldolgozó, por formájú
nyersanyagot, fémport, kerámia port, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó berendezésekben,
lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekben, öntőgépekben, vákuumos vagy viaszbevonásos öntőgépekben való
használatra; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekkel, nyersanyag-feldolgozó, por
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formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó

berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos
öntőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes
szoftverekkel, különösen 3D CAD adatokon alapuló vezérlőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal, nyersanyag-feldolgozó,
porformájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó
berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos
öntőgépekhez való számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal illetve 3D CAD adatokon alapuló
vezérlőgépekhez való szoftverekhez való adathordozókkal kapcsolatban.
( 111 ) 216.253
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03918
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.254
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03636
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Friedware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Friedman Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) FUDGE FACTORY
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.255
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03510
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) Petronelli Színházművészeti Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton színházi kellékek, díszletek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papírszínházak.
28

Bábok, bábuk, marionettek, színházi álarcok, maszkok, jelmezek.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, többek között mindennemű

bábművészeti tevékenység, színházi és bábszínházi előadások, zenészi szolgáltatás, szervezői szolgáltatások,
bábszínházi díszletek, jelmezek, kellékek kölcsönzése, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, szórakozási
tárgyú információk, élő előadások, élő és minden műfajú bábos előadások bemutatása, előadóművészek
szolgáltatásai, előadásokhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztatások.
( 111 ) 216.256
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03925
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)
( 300 ) 035399 2014.07.04. MD
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 34

Elektromos cigaretták; elektromos cigarettához való folyadékok; a 035399. sz. moldovai elsőbbség

elismerésével: dohány, feldolgozott és feldolgozatlan; dohány termékek; dohánypótlók nem gyógyászati célú
vagy gyógyhatású; cigaretták; cigarillók; szivarok; kézi eszközök cigaretta készítéséhez; cigarettacsövek;
cigarettaszopókák; cigarettapapírok; gyufák; dohányzási cikkek.
( 111 ) 216.257
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00156
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)
( 740 ) Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Étel házhozszállítás.

41

Konferenciaterem bérbeadás.

43

Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 216.258
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00155
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)
( 740 ) Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Étel házhozszállítás.

41

Konferenciaterem bérbeadás.

43

Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 216.259
M1508

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00158
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) ORSLI
( 511 ) 29
30

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.
Fűszeres mártások.

( 111 ) 216.260
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00142
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Örvendi László, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) GAZDURAM
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.261
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00152
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)
( 740 ) Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Wan Long Zhou
( 511 ) 39

Étel házhozszállítás.

41

Konferenciaterem bérbeadás.

43

Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 216.262
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00154
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)
( 740 ) Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Étel házhozszállítás.

41

Konferenciaterem bérbeadás.

43

Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 216.263
M1509

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 15 00153
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)
( 740 ) Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Étel házhozszállítás.

41

Konferenciaterem bérbeadás.

43

Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 216.264
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03513
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) ÉLEDŐ TEMETŐ
( 511 ) 16

Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

45

Temetkezési szolgáltatások.

( 111 ) 216.265
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03763
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BAUMIT-MESTER
( 511 ) 17

Dilatációs hézagkitöltők; guttapercha, guttapercsa; hangszigetelő anyagok; hősugárzást gátló anyagok;

hőszigetelő anyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok
nyílászárókhoz; szigetelő festékek; szigetelők; tömítések, szigetelések.
19

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

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.266
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 15 00151
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta Réka, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

M1510

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.267
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 01393
( 220 ) 2014.04.30.
( 732 ) Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Pál András, Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vágyaim.hu
( 511 ) 39

Termékek szállítása és raktározása; termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása;

áruk szállítása; áruk csomagolása; áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások;szolgáltatások áruk kirakodásához;
áruk házhozszállításának megszervezése; szolgáltatások áruk tárolására; kereskedelmi áruk tárolása; szállítás,
áruküldési szolgáltatások; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.
41

Online kiadványok megjelentetése.

( 111 ) 216.268
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 01156
( 220 ) 2014.04.14.
( 732 ) Gitta Bernadett, Siklós (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Budapest
( 541 ) Meghívódiszkont
( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; könyvjelzők; levelezőlapok, levélpapír, öntapadó címkék [papíráruk]; papír;

papíráruk; pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétviasz; pergamenpapír; szalvéták, papírból; üdvözlőlapok/kártyák;
zsírpapír, viaszpapír.
( 111 ) 216.269
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03642
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Sándor Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, távközlési berendezések,

telefonok és alkatrészeik, üzenetrögzítők.
38

Távközlés, telekommunikáció, telefon-összeköttetések, távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési,

telefonközpont szolgáltatások.

M1511

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Műszaki tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerek tervezése.
( 111 ) 216.270
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03754
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,
irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},
ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb
hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű
hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;
egyéb sajtóhirdetések.
36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül
nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
( 111 ) 216.271
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03755
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTPay
( 511 ) 16

Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,
irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},
ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb
hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű
hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;
egyéb sajtóhirdetések.
36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi
M1512

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
( 111 ) 216.272
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 02927
( 220 ) 2014.09.25.
( 732 ) Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gócza Gabriella, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
35

Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.273
( 151 ) 2015.07.22.
( 210 ) M 14 03518
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) LEK, Tovarna Farmacevtskih In Kemicnih Izdelkov, D.D., Ljubljana (SI)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PERSEN
( 511 ) 5

Gyógynövény készítmény az idegek, valamint az alvási rendellenességek kezelésére.

( 111 ) 216.274
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03638
( 220 ) 2014.11.28.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
M1513

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 541 ) joker
( 511 ) 29

Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,
füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.
( 111 ) 216.275
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03645
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 216.276
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03643
( 220 ) 2014.12.01.
( 732 ) Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) pásztor
( 511 ) 29

Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,
füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.
( 111 ) 216.277
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03756
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Hanzel Henrik István, Budapest (HU)
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Karászi Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.
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,
M1514

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.278
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03758
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Berekai Judit, Budapest (HU)
( 740 ) Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHOLIPS
( 511 ) 30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.279
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03917
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) MENELAUS B.V., Nieuwegein (NL)
( 740 ) dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, festékanyagok és színezékek; színezékrögzítő szerek; festékek szövetekre és bőrre; felületaktív

anyagokat tartalmazó festék- és színező készítmények; fehérítők festékek, festékanyagok és színezékek
formájában.
3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, fehérítő-, mosó- és dörzsölő készítmények és anyagok; szappanok és

mosószerek; folttisztító és színezőanyag-eltávolító készítmények; szövetfehérítő készítmények; mosogató
folyadékok; fényező-, lezáró- és felújító készítmények bőrre, szarvasbőrre, műbőrre és lábbelire, mindezek
bőrápoló termékek formájában; felújító készítmények mosáshoz és szövetekhez; festékeket, festékanyagokat és
színezékeket tartalmazó tisztítókészítmények; optikai fehérítőanyagok és színfehérítő anyagok; színezőanyagok
mosodai használatra; fehérítő készítmények és anyagok; átitatott és előnedvesített kendők, amelyek bőrtárgyak és
bútorok tisztítására, megújítására, táplálására és védelmére szolgáló készítményeket tartalmaznak.
( 111 ) 216.280
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03922
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej és tejtermékek.

32

Magyarországról származó ásványvizek és szénsavas vizek.

33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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( 111 ) 216.281
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00002
( 220 ) 2015.01.06.
( 732 ) Somogy Megyei Kormányhivatal 70%, Kaposvár (HU)
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Dénes ügyvéd, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

óvodák (nevelés); versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
44

Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

( 111 ) 216.282
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00415
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZORITA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.283
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00298
( 220 ) 2015.02.03.
( 732 ) Burzi Zsolt, Vácduka (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.285
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02075
( 220 ) 2014.07.01.
( 732 ) Kőszegi László, Tamási (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hőgyészi Agrokémia
( 511 ) 1
5

Műtrágyák.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
31

Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.
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Műtrágyák, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek), vetőmagok, feldolgozatlan mezőgazdasági termények kereskedelme; mezőgazdasági gépek
kereskedelme.
39

Áruk raktározása.

( 111 ) 216.286
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03302
( 220 ) 2014.11.03.
( 732 ) FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29
30

Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.
Kakaó és kakaó-alapú készítméynek és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,
szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,
kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.
( 111 ) 216.287
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03674
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület, Kecskemét (HU)
( 740 ) Sipos Zsolt, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.288
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03308
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Szarvas József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.289
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02821
( 220 ) 2014.09.16.
( 732 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
show-műsorok;szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú ?); televíziós szórakoztatás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
43

Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.
( 111 ) 216.290
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03671
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.

M1518

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.291
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00020
( 220 ) 2015.01.08.
( 732 ) Uránusz 2008 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ELIXÍR KÖNYVESBOLT
( 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.
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.
41

Könyvkiadás; 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.
( 111 ) 216.292
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00198
( 220 ) 2015.01.22.
( 732 ) Főnyedi András 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dessewffy és Dávid valamint Társaik 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.293
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03179
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.294
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03796
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) Kiss Károly Zoltán, Ebes (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé, kakaós termékek, bonbonok, cukrászsütemények, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére,

cukorkaáruk, karamellák.
( 111 ) 216.295
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00030
( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) Explico Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.296
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02717
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) 3. ÉVEZRED
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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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 ) 216.297
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03786
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) H-ION Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Fémötvözetek gyártása, megmunkálása, hőkezelése.

42

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

és kutató szolgáltatások.
( 111 ) 216.298
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03434
( 220 ) 2014.11.14.
( 732 ) Szakács Ferenc, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Tarpa vidékéről származó gyümölcsből készült pálinka.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

( 111 ) 216.299
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00189
( 220 ) 2015.01.23.
( 732 ) Weng Enlai, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Babó József, Babó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
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(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

(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).

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.300
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03795
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) CORWELL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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 ) 216.301
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03547
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Carving Vehicles Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baruch Gábor,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
M1522
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Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.302
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03066
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) dr. Varga József, Szekszárd (HU)
dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz 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).
10

Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 216.303
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03785
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) MetalloExpert Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.304
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03794
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) Vermes Gábor, Veszprém (HU)
Szalay Zsolt, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Gergely, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.
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( 111 ) 216.305
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00465
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) LAGON-FINAGRO Gyártó, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Gyom Stop
( 511 ) 5
44

Gyomirtó szerek (herbicidek).
Növényvédelmi szolgáltatások.

( 111 ) 216.306
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00016
( 220 ) 2015.01.07.
( 732 ) Dubayné Czinege Zsuzsa, Nyírpazony (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 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).
20

Ajándéktárgyak fából, dobozok fából tárolási és csomagolási célra, szappantartó doboz, ékszerdoboz,

kulcstartó szekrény, szalvétatartó, papírzsebkendő-tartó, kártyatartódoboz, teafiltertartó, fűszertartó, levéltartó
kisszekrény, irattartó fadosszié, képkeret, fakaspó, varródoboz, ajtó- és ablakdíszek fából, adventi koszorú,
illóolajtartó fadoboz, szappanalátét.
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.307
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03551
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M1524
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.308
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03074
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Magyarországról származó 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.309
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02956
( 220 ) 2014.09.29.
( 732 ) CIB BANK Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIB Előrelépő Személyi Kölcsön
( 511 ) 36

Bankügyletek; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások.

( 111 ) 216.310
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03659
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kisújszállás (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.311
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02711
( 220 ) 2014.09.05.
( 732 ) SHOW PLUS Lapkiadó és Marketing-kommunikációs Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Márton, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, nyomdabetűk,

klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Könyvkiadás.

( 111 ) 216.312
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03075
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Magyarországról származó 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.313
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03076
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

30

Magyarországról származó 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.316
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 13 01227
( 220 ) 2013.05.08.
( 732 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPEED FITT
( 511 ) 5
29

Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék,

lekvárok, kompótok; tojás, sajt, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
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).
43

Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

étkeztetés.
( 111 ) 216.317
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00180
( 220 ) 2015.01.22.
( 732 ) Water&Soil Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VízŐr
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; trágyák; műtrágyák; műtrágyázó készítmények;

talajkondicionáló vegyi termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; talajjavító anyagok; víz
megkötésére alkalmas készítmények; organikus mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; organikus
trágyák; organikus műtrágyák; organikus műtrágyázó készítmények; organikus talajkondicionáló vegyi termékek;
növények növekedését szabályozó organikus készítmények; organikus talajjavító anyagok; víz megkötésére
alkalmas organikus készítmények.
5

Talajfertőtlenítő készítmények; organikus talajfertőtlenítő készítmények.

( 111 ) 216.318
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 02382
( 220 ) 2014.07.24.
( 732 ) U-R LAB SAS 100%, Paris (FX)
( 740 ) Kató Zoltán, Budapest
( 546 )
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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 ) 216.319
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 14 03274
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, 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 ) 216.320
( 151 ) 2015.07.24.
( 210 ) M 14 03341
( 220 ) 2014.11.06.
( 732 ) HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) PatikaPlatform
( 511 ) 35

Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing
szolgáltatasok; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül.
38

Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

számítógép terminálok közötti összeköttetések.
42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép
programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;
szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 111 ) 216.321
( 151 ) 2015.07.24.
( 210 ) M 15 00066
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) DENTAL DIAMOND Kft., Monor (HU)
( 740 ) dr. Szőcs Árpád László, Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

szájvizek, nem gyógyászati használatra.
21

Elektromos kefék; fogkefék; fogselyem, fogászati célokra.

44

Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások.
( 111 ) 216.322
( 151 ) 2015.07.24.
( 210 ) M 15 00230
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Gold Consulting Szociális Szövetkezet, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek.

20

Bútorok, lakberendezési tárgyak, tárolók.

28

Játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.
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( 111 ) 216.323
( 151 ) 2015.07.24.
( 210 ) M 15 00233
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 541 ) Kaptárkő
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 216.325
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03837
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sebury
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.326
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03708
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Várkonyi Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) ifj. dr. Boglutz István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Műtárgy kereskedelem, árverés, bemutatás.

36

Műtárgyak, régiségek értékbecslése.

41

Kiállítások, bemutatók szervezése.

( 111 ) 216.327
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03464
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16
35

Magazinok, időszaki lapok, újságok.
Reklámanyagok terjesztése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, árubemutatás, áruk bemutatási kommunikációs médiában, áruminták
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, számítógépes nyilvántartások
kezelése, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk és tanácsadás
fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi
információs ügynökségek, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek, üzleti információk.
( 111 ) 216.328
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03347
( 220 ) 2014.11.06.
( 732 ) Bokor Gyöngyi 33%, Budakeszi (HU)
Keglovics Attila 34%, Budapest (HU)
Várkonyi László 33%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Fényemittáló diódák (LED-ek), szoftverek világítás szabályozására.
Világítóberendezések, lámpák, asztali lámpák, csillárok, falikarok, mennyezetvilágítás,kiegészítők és

tartozékok világításhoz, lámpaernyők, lámapestek,fénycsövek, LED diódás berendezések.
42

Épületvilágítás tervezése, beltéri és kültéri világítás tervezése, belső építészeti tervezés.

( 111 ) 216.329
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 01580
( 220 ) 2014.05.16.
( 732 ) Fábián Miklós 50%, Békéscsaba (HU)
Mochnács Emese 50%, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrönd, utazóládák; erszények, pénztárcák; esernyők; hátizsákok;

kengyelek; kézitáskák; levéltárcák; napernyők; névjegytartók; sporttáskák; strandtáskák; táskák; utitáskák; zsákok
táborozóknak.
25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz; bodyk;

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék (ruházat); dzsömper ruhák;
elasztikus nadrágok; fejfedők; fejszalagok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők;
fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok;
harisnyanadrágok; harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok;
kamáslik; kerékpáros öltözetek; kesztyűk; kezeslábasok; kombinék; lábbelik; lábbeli felsőrészek; lábszárvédők,
kamáslik; magas szárú lábbelik; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; nadrágok; női
ruhák; nyaksálak; öltözékek vizisíeléshez; övek; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk;
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sapkák; sálak; sárcipők; síkesztyűk; short-ok; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; szoknyák;

talpak lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.
( 111 ) 216.332
( 151 ) 2015.07.29.
( 210 ) M 14 02000
( 220 ) 2014.06.23.
( 732 ) Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Góliát Gombóc
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.333
( 151 ) 2015.07.29.
( 210 ) M 14 02660
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) Bartosné Zelei Zsuzsa, Miskolc (HU)
( 740 ) Lengyelné dr. Sebő Katalin, Miskolc
( 541 ) Fald Fel Amerikát Étterem
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.372
( 151 ) 2015.07.31.
( 210 ) M 12 04201
( 220 ) 2012.11.14.
( 732 ) Benő Éva 1/3, Budapest (HU)
Kozma Simon 1/3, Budapest (HU)
Zékány Tímea 1/3, Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 541 ) Noches de Hungría Tango Marathon
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenés-táncos produkciók, show-műsorok és események

szervezése, rendezése és bonyolítása, maratoni tánc, tangó versenyek és események szervezése, rendezése és
bonyolítása.
A rovat 131 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 185.426
( 210 ) M 04 04754
( 180 ) 2014.11.25.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 176.826
( 732 ) KORALL-HAI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rabóczki Piroska ügyvéd, Budaörs
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 116.989
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 117.237
( 732 ) DC Comics, New York, New York (US)
( 111 ) 143.822
( 732 ) Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited, Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
( 111 ) 144.544
( 732 ) RECHEIO, SGPS, S.A., Lisboa (PT)
( 111 ) 145.383
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 111 ) 146.763
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 146.958
( 732 ) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 148.022
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München 40 (DE)
( 111 ) 148.179
( 732 ) Golder Associates Corporation, Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 149.000
( 732 ) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)
( 111 ) 149.735
( 732 ) Golder Associates Corporation, Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 150.017
( 732 ) Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)
( 111 ) 153.184
( 732 ) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
( 111 ) 153.287
( 732 ) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)
( 111 ) 154.908
( 732 ) SHOEI CO., LTD., Tokió (JP)
( 111 ) 182.990
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.991
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( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 183.102
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.103
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.104
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 184.978
( 732 ) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.578
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.579
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.051
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 186.230
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.231
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.250
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.616
( 732 ) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.617
( 732 ) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA Spólka Akcyjna, Pabianice (PL)
( 111 ) 186.949
( 732 ) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 92081 Paris La Défense Cedex (FR)
( 111 ) 186.979
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.980
( 732 ) Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.078
( 732 ) RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 187.144
( 732 ) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 92081 Paris La Défense Cedex (FR)
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( 111 ) 187.162
( 732 ) AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.163
( 732 ) AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.178
( 732 ) Dryvit Systems, Inc. (Rhode Island törvényei szerint létesült vállalat), West Warwick, Rhode Island (IS)
( 111 ) 187.642
( 732 ) P & P Pékárukészítő és Értékesítő Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 111 ) 187.791
( 732 ) Lakatos Ferenc, Sződliget (HU)
( 111 ) 187.926
( 732 ) Automobiles Citroën, Paris (FR)
( 111 ) 187.959
( 732 ) OMV Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 187.964
( 732 ) Automobiles Citroën, Paris (FR)
( 111 ) 188.092
( 732 ) HYUNDAI Corporation, Szöul (KR)
( 111 ) 188.606
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 188.674
( 732 ) Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 191.677
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
A rovat 46 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 119.070
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 120.724
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 122.727
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 125.975
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 143.554
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 144.470
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 145.217
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 145.424
( 732 ) Helen of Troy Limited, Bellewille, St. Michael (BB)
( 111 ) 145.518
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 150.103
( 732 ) BPI Holdings International, Inc., McHenry, IL (US)
( 111 ) 151.037
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 165.922
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 165.924
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 175.820
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 176.136
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 197.017
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 197.399
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.446
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.591
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.786
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.076
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.650
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.700
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.594
( 732 ) TAD Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 200.809
( 732 ) AJ Parking System Korlátolt Felelősségű Társaság, Kurityán (HU)
( 111 ) 206.082
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.668
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.325
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 213.776
( 732 ) Szeles György Dávid, Budapest (HU)
A rovat 29 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 128.344
( 732 ) Sky International AG, Stockerhof (CH)
( 111 ) 128.346
( 732 ) Sky International AG, Stockerhof (CH)
( 111 ) 144.544
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( 732 ) RECHEIO, SGPS, S.A., Lisboa (PT)

( 111 ) 148.120
( 732 ) WURZBURG Holding S.A., L-1840 Luxembourg (LU)
( 111 ) 150.017
( 732 ) Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)
( 111 ) 150.103
( 732 ) BPI Holdings International, Inc., McHenry, IL (US)
( 111 ) 151.057
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 152.787
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 153.489
( 732 ) AGROVIN Mezőgazdasági és Borászati Kereskedő Termelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 154.597
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 163.091
( 732 ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (DE)
( 111 ) 173.518
( 732 ) TRAFIK JAM Kft., Békéscsaba (HU)
( 111 ) 184.978
( 732 ) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.886
( 732 ) Entrepreneur Media Inc., Irvine, California (US)
( 111 ) 186.949
( 732 ) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 92081 Paris La Défense Cedex (FR)
( 111 ) 187.144
( 732 ) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, 92081 Paris La Défense Cedex (FR)
( 111 ) 187.162
( 732 ) AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.163
( 732 ) AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.926
( 732 ) Automobiles Citroën, Paris (FR)
( 111 ) 187.964
( 732 ) Automobiles Citroën, Paris (FR)
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( 111 ) 188.674
( 732 ) Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 190.303
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 192.247
( 732 ) Hegedűs Attila, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 192.336
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 193.379
( 732 ) Rati Kft., Komló (HU)
( 111 ) 193.380
( 732 ) Rati Kft., Komló (HU)
( 111 ) 193.381
( 732 ) Rati Kft., Komló (HU)
( 111 ) 200.640
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 200.840
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 201.581
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 207.188
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 215.322
( 732 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
A rovat 32 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 15 01308
( 731 ) Erdősné Dr. Pusztai Gabriella, Debrecen (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 15 00703
( 731 ) Csomagküldő.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Stifter Péter, Cegléd
( 210 ) M 15 01538
( 731 ) Lajkonik Holding (Switzerland) AG, Appenzell (CH)
( 740 ) Dr. Cseri Zsuzsanna ügyvéd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 15 00837
( 731 ) Harmathy Ildikó, Tapolca (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 97 04810
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 04506
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 04812
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 04507
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 98 00080
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
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( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 210 ) M 98 00083
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 04508
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 97 04503
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 04 02953
( 731 ) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 06 03917
( 731 ) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 956.733
( 541 ) GYNDELTA
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.157.012
( 541 ) HELLO BANK
( 511 ) 36
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.219.952
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.241.893
( 546 )
( 511 ) 1-2, 17, 19
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.243.846
( 546 )
( 511 ) 35-36, 45
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.243.898
( 541 ) JUMBO EFFECTIVE POWER
( 511 ) 3, 5, 16, 35
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.243.932
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( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 29-32
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.243.937
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 42
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.065
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.066
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.081
( 546 )

( 511 ) 14, 18, 25
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.117
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.267
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( 541 ) Dunlopillo Aero
( 511 ) 20
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.302
( 541 ) WELL Core & Shell Compliant
( 511 ) 37, 42
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.413
( 541 ) FRESH VOLUME
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.466
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.499
( 546 )

( 511 ) 3, 7, 9, 14, 16, 18, 25
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.502
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 42, 45
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.549
( 541 ) LIDLHOF
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
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( 111 ) 1.244.635
( 546 )

( 511 ) 17, 24
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.640
( 546 )

( 511 ) 1, 16, 28
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.650
( 546 )

( 511 ) 3, 14, 26
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.752
( 546 )

( 511 ) 35
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.806
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
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( 111 ) 1.244.906
( 541 ) World of Nerds
( 511 ) 16, 21, 25, 35, 38, 41
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.244.932
( 541 ) ROBOPLAY
( 511 ) 31
( 580 ) 2015.04.30.
( 450 ) GAZ 16/2015
( 111 ) 1.245.002
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.040
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.107
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 35-37, 39
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.191
( 546 )

( 511 ) 35, 38-39, 42
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
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( 111 ) 1.245.236
( 541 ) FRONTLINE
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.392
( 546 )

( 511 ) 30, 35
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.409
( 541 ) POSE METHOD
( 511 ) 41
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.414
( 541 ) Tebis
( 511 ) 9, 35, 41-42
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.424
( 541 ) arven
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.463
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( 546 )

( 511 ) 1, 16-17
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.495
( 541 ) FLOW
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.608
( 541 ) RESPOKE
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.670
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.679
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.718
( 541 ) salzer
( 511 ) 9, 11
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.756
( 546 )

( 511 ) 2-4, 21
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( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.873
( 541 ) SELFY HEALTH
( 511 ) 9-10, 35, 42, 44-45
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.894
( 546 )
( 511 ) 24, 27
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.245.910
( 546 )

( 511 ) 5, 35, 44
( 580 ) 2015.05.07.
( 450 ) GAZ 17/2015
( 111 ) 1.246.039
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.046
( 541 ) SPIRO ACTIVEWEAR
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.066
( 546 )

( 511 ) 1, 5, 10
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
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( 111 ) 1.246.082
( 541 ) Mixopack
( 511 ) 16, 19
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.099
( 541 ) Kétoconazole HRA
( 511 ) 5, 44
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.100
( 541 ) DETRAGEL
( 511 ) 3, 5, 10, 25
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.101
( 541 ) DETRAVEIN
( 511 ) 3, 5, 10, 25
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.171
( 541 ) SELFIE HEALTH
( 511 ) 9-10, 35, 42, 44-45
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.198
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.209
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( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.210
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.211
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.212
( 541 ) BORZEO
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.225
( 546 )
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( 511 ) 3
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.230
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.336
( 541 ) XDar
( 511 ) 33
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.342
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.362
( 541 ) KINDER KONITO
( 511 ) 30
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.368
( 541 ) AVIZOR EVER clean
( 511 ) 5, 9, 44
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.369
( 541 ) AVIZOR AQUA soft
( 511 ) 5, 9, 44
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.374
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( 541 ) SMISOL
( 511 ) 6, 11
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.414
( 546 )

( 511 ) 14, 35
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.454
( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.468
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.501
( 546 )

( 511 ) 30, 35, 43
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.521
( 541 ) AUDATEX
( 511 ) 9, 35-38, 42
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.632
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( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.685
( 546 )

( 511 ) 1, 16-17
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.770
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.771
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.834
( 546 )
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( 511 ) 31
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.853
( 546 )

( 511 ) 32-33, 43
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.874
( 546 )
( 511 ) 35, 42
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.876
( 546 )

( 511 ) 24, 26-27, 35
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.912
( 541 ) Porta Caeli
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
( 111 ) 1.246.941
( 541 ) MOSES
( 511 ) 33
( 580 ) 2015.05.14.
( 450 ) GAZ 18/2015
A rovat 81 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.097.440
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.103
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.161
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.199
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.202
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.224
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.285
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.380
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.384
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.391
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.392
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.543
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.552
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.553
( 151 ) 2015.07.23.
( 111 ) 1.231.605
( 151 ) 2015.07.23.
A rovat 15 darab közlést tartalmaz.
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