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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
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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 03639
( 220 ) 2014.11.28.
( 731 ) Ing. László Farkas, Dunajska Streda - Malé Blahovo (SK)
( 740 ) István Gábor, Diósd
( 546 )
( 511 ) 1

Aktív szén.

4

Tüzelőolaj; gázolaj, dízelolaj; benzin; üzemanyag (folyékony-).

6

Acélhuzalok.

40

Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása

( 210 ) M 14 03782
( 220 ) 2014.12.15.
( 731 ) Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)
( 541 ) XPROTEIN
( 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.
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.
( 210 ) M 15 00199
( 220 ) 2015.01.23.
( 731 ) LADÁNYI ZOLTÁN 100%, Szentes (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra, aminosavak humángyógyászati használatra, antioxidáns

pirulák, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvizek gyógyászati használatra, ásványvíz-sók, balzsamok
gyógyászati használatra, barnító pirulák, bébiételek, bedörzsölőszerek, biológiai készítmények humángyógyászati
célra, bőrápoló gyógyszerkészítmények, búzacsíra étrend-kiegészítők, diabetikus kenyér gyógyászati használatra,
diagnosztikai készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra,
diétás italok gyógyászati használatra, édesgyökér gyógyszerészeti használatra, élelmi rostok, élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők, elixírek [gyógyszerészeti készítmények], emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti
használatra, erősítő szerek [gyógyszerek], étrend-kiegészítő enzimek, étrend-kiegészítők állatoknak,
étvágycsökkentő pirulák, étvágycsökkentő szerek, eukaliptusz gyógyszerészeti használatra, fogyasztó pirulák,
füvek füstölésre, gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati
használatra, gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukor, gyógycukorkák, gyógyhatású adalékanyagok,
gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyteák,
herbateák gyógyászati használatra, jujuba paszta, kámfor gyógyászati használatra, kámforolaj gyógyászati
használatra, kandiscukor gyógyászati használatra, kaporolaj gyógyászati használatra, kapszulák gyógyszerekhez,
karkötők gyógyászati használatra, karkötők reuma ellen, kazein étrend-kiegészítők, keményítő diétás vagy
gyógyszerészeti használatra, készítmények gyógyfürdő, kínafakéreg gyógyászati használatra, lecitin
étrend-kiegészítők, lecitin gyógyászati használatra, lenmag étrend-kiegészítők, lenmag gyógyszerészeti
M1619
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használatra, lenmagliszt gyógyszerészeti használatra, lenmagolaj étrend-kiegészítők, levegő szagtalanító

készítmények, maláta gyógyszerészeti használatra, malátás tejitalok gyógyászati használatra, mandulatej
gyógyszerészeti használatra, mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra, méhpempő étrend-kiegészítők,
méhpempő gyógyászati használatra, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, növényi gyökerek, orvosi
használatra, növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, olajok gyógyászati használatra, pollen
étrend-kiegészítők, propolisz étrend-kiegészítők, propolisz gyógyszerészeti célokra, protein étrend-kiegészítők,
protein táplálékkiegészítők állatoknak, rágógumi gyógyászati használatra, rebarbaragyökér gyógyszerészeti
használatra, szőlőcukor gyógyászati használatra, tápanyag adalékok, tápanyagok mikroorganizmusok számára,
tengervíz gyógyfürdőhöz, termálvizek, tinktúrák gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
32

Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes cider, áloé vera italok, alkoholmentes aloe
vera italok, ásványvizek, ásványvizek [italok], eszenciák italok előállításához, földimogyoró tej [alkoholmentes
ital], gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes gyümölcs nektárok, izotóniás italok,
készítmények italok előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátasör,
mandulatej, mandulatej [ital], méz alapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek [italok], pasztillák
szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok], söralapú koktélok,
sörbetek [italok], sörök, szasszaparilla, [alkoholmentes ital], szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust,
szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, termékek ásványvizek előállításához, termékek
szénsavas vizek előállításához, vizek [italok], zöldséglevek [italok].
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00264
( 220 ) 2015.01.29.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 541 ) Bakancslista
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 00337
( 220 ) 2015.02.09.
( 731 ) Denttinger Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) mosolyisztikus
( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

berendezések (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 00480
( 220 ) 2015.02.19.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Moriani Consulting Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Szirtes Csongor, Esztergom
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00481
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) Moriani Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szirtes Csongor, Esztergom
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00482
( 220 ) 2015.02.19.
( 731 ) Moriani Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szirtes Csongor, Esztergom
( 546 )
( 511 ) 35
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00559
( 220 ) 2015.02.27.
( 731 ) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balczó Szilvia, Budapest
( 541 ) Brera doorphone
( 511 ) 9

Vezetékes (beleértve a TCP/IP hálózaton működő rendszereket) és vezeték nélküli lakás kaputelefon;

vezetékes (beleértve a TCP/IP hálózaton működő rendszereket) és vezeték nélküli társasházi kaputelefon;
kaputelefon szoftver minden számítógépes operációs rendszerre; kaputelefon szoftver (applikáció) minden
mobiltelefonos operációs rendszerre; vezetékes és vezeték nélküli csengő; lakásautomatizálási rendszerek és
szoftverek.
( 210 ) M 15 00575
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( 220 ) 2015.02.27.
( 731 ) MANÓ-FOTÓ Fényképészeti Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Manó-Fotó
( 511 ) 1
16

Fényképészeti termékek; fényképészeti vegyi termékek; fényképészetben használatos vegyszerek.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00696
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) Normbenz Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOP N
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00796
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) Sapiroll Ipari Kapu Rács-Redőnygyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SapiRoll
( 511 ) 6

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

fém rácsok, redőnyök, kirakatrácsok, védőrácsok, kandalló védőrácsok, térelválasztó szerkezetek, és mindezek
más osztályba nem tartozó részei és szerkezeti elemei, fémrácsok rúdjai; fém kerítések, kerítéselemek;
fémrácsozat [mintás]; fémből készült ajtók, ajtókeretek, nem elektromos ajtónyitó és ajtócsukó készülékek,
ajtószerelvények, ajtóvasalások, ajtózárak; fém kapuk (távvezérlésű és mechanikus működtetésű); fém
vezetősínek, terelősínek; fém ablakok, ablakkeretek, ablaknyitó- és záró eszközök (nem elektromos), külső
zsaluk, ablaktáblák fémből; kerítések, kerítésoszlopok fémből; fémépítmények; fémkeretek építményekhez;
fémszerelvények építményekhez, válaszfalak fémből, fémpóznák, fémoszlopok, fémcölöpök, zárólemezek,
csőburkolatok fémből; fémállványzatok; fémketrecek; építőelemek fémből, fémpárkányok, fémereszek,
ereszcsatornák, küszöbök fémből, fémlépcsők, lambériák, falburkolatok fémből, járólapok fémből, kémények
fémből; épület- és bútorszerelvények fémből; fém árnyékolók; fém ipari kapuk; fém kapuk PVC és polikarbonát
betéttel; fémszalagok, fémszalag feszítő elemek; fém tömegcikkek; fémrostélyok, fémrosták; fémlétrák;
dróthálók; levélszekrények fémből, cégtáblák, cégérek, dísztáblák fémből; fémszerkezetek kerékpárok
parkolásához.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; ablakok, ablakkeretek, ajtók,

ajtókeretek, ajtótokok, kapuk, kapuszerkezetek (nem fémből); kerítések, rácsok, térelválasztó szerkezetek (nem
fémből); redőnyök, rácsozatok, rácsművek (nem fémből).
( 210 ) M 15 00800
( 220 ) 2015.03.18.
M1622

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Opal Média és Kommunikáció Bt., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Prokopovitsch László, Prokopovitsch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PREGA
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),
mezőgazdasági gépek: arató-cséplő gépek, kombájnok; aratógépek, kaszálógépek; aratógépek kései;
arató-kévekötő gépek; cséplőgépek; etetőgépek haszonállatoknak; fejőgépek; földmunkagépek; fúvógépek
gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására; gereblyék gereblyézőgépekhez; gereblyézőgépek;
gyomláló/saraboló gépek; kaszálógépek; kések (géprészek); kévekötő gépek; kotrógépek; kultivátorok (gépek);
mángorlók; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gabonatárolók
felvonóberendezéssel; mezőgazdasági gépek; morzsológépek; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyíróollók,
elektromos; pengék (géprészek); pengetartók (géprészek); réthántó ekék; szalmakötöző gépek; szalmavágók;
szárválogatók (gépek); szecskavágó kések; szénaforgató gépek; sziták, rosták (gépek vagy géprészek); szivattyúk;
szőlőprések; takarmányprések; tejipari gépek; tojáskeltető gépek; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra;
zúzógépek, aprítógépek, törőgépek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), informatikai folyamatirányítás.
( 210 ) M 15 00814
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítógépprogramok fejlesztése, licenebe adása és lízingelése (bérlése), adatállományszolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölesönzése és
igénybevételi idő bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távköztési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség
biztosítása.
45

Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

( 210 ) M 15 00815
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítógépprogramok fejlesztése, licenebe adása és lízingelése (bérlése), adatállományszolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölesönzése és
igénybevételi idő bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távköztési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség
biztosítása.
45

Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

( 210 ) M 15 00890
( 220 ) 2015.03.27.
( 731 ) Bakos Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése; életmód
tanácsadó képzések tartása és szervezése; jóga filozófia előadások tartása; védikus filozófia előadások tartása;
bhakti filozófia előadások tartása; jógapszichoterápia előadások tartása; asztro pszichológia előadások tartása;
meditációs tanfolyam tartása; jógatábor tartása; reinkarnációs kurzus tartása; vallástörténeti előadások tartása;
magyar őstörténeti előadások tartása; egyetemes történeti előadások tartása; jóga összejövetelek szervezése;
reinkarnációs kutatás továbbá mindezek" online elérhető módon.
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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás;
életmód tanácsadási szolgáltatások.
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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászati
szolgáltatás; életmód tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 15 00920
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) BOUNTY-STYLE Kft., Sződ (HU)
( 740 ) dr. Király András, Budapest
( 546 )

M1624

( 511 ) 25

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 15 00952
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Kocsis Jenő 100%, Balatonkenese (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi Luca Anna,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 00960
( 220 ) 2015.04.02.
( 731 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIVO and BAR
( 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.
( 210 ) M 15 01009
( 220 ) 2015.04.08.
( 731 ) Trunkos András, Törökbálint (HU)
( 740 ) Román István, Budapest
( 541 ) FITBALANCE CENTRUM
( 511 ) 35

Marketing.
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Fitnesztanfolyamok vezetése, életmód fejlesztés és tanácsadás.

43

Vendéglátóipar, étel-házhozszállítás.

( 210 ) M 15 01019
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) Néke-Helleborus Bt., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 15 01054
( 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 01102
( 220 ) 2015.04.21.
( 731 ) Megújuló Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jancsár György, Jancsár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmek gyártása, kivéve

a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; könyvkiadás; oktatás; elektronikus folyóiratok online kiadása; online publikáció; rádiós szórakoztatás;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 210 ) M 15 01103
( 220 ) 2015.04.21.
( 731 ) Horváth Bence, Budapest (HU)
( 740 ) Beregszászi Zita, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01109
( 220 ) 2015.04.20.
( 731 ) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) DUKÁT
( 511 ) 2

Festékek; kencék; lakkok; alapozók.

( 210 ) M 15 01110
( 220 ) 2015.04.20.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) ALLERGOMED
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajápoló készítmények; fogkrémek.
Egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; vitaminok; nyomelemek.
30

Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez.

( 210 ) M 15 01119
( 220 ) 2015.04.22.
( 731 ) Báderné Nagyházi Szilvia 100%, Zánka (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 01122
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) MINDENSÉG Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01123
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) MINDENSÉG Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Vedd kezedbe sorsod TENmagad!
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01125
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hegyesi Miklós, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 15 01146
( 220 ) 2015.04.24.
( 731 ) Dennemeyer & Associates S.A., Münnich (DE)
( 300 ) 3020150325651 2015.03.20. DE
( 740 ) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) UNIPER
( 511 ) 4
35

Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.
Szénnel kapcsolatos nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos

nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások.
36

Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram- és gáz kereskedelemmel kapcsolatosan;

derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.
37

Elektromosság-és gáz szolgáltatási rendszerek.

39

Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szén szállítás, szállítási

szolgáltatások, elektromosság tárolása.
40

Energia termelés, gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

42

Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások.
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( 210 ) M 15 01200
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) BLAXOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Walde Zsolt, Walde 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).
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 01201
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás 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).
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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01250
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) AGNESKOVACS leather design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Szabó Nóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

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

24

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

( 210 ) M 15 01282
( 220 ) 2015.05.12.
( 731 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Krucsai Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01285
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) Visontai Dávid, Gyenesdiás (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01286
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) MELDE Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01287
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) Bau Dekor Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01301
( 220 ) 2015.05.14.
( 731 ) Lets Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós ügyvéd, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MetAccess
( 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
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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).
( 210 ) M 15 01305
( 220 ) 2015.05.14.
( 731 ) Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Mettmann (DE)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FAMILY FROST
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; hús-, hentesés haltermékek, húskivonatok, tartósított hús, hal, héjas és kagylós állatok, minden fent említett áru gombócok,
paszták, saláták formájában is, zöldséges alkotóelemmel; májgombóc, velőgombóc; hús-, hentes-, hal-,
gyümölcs-, zöldség- és leveskonzervek, készételek, burgonyasaláta, paprikasaláta, hús- és zöldségételek;
kenhetők; ínyencségek, szardínia, anchovi; elkészített burgonya; kaviár és osztriga (nem élő); paradicsompüré,
paradicsom kivonat, hús-, hal-, gyümölcs- és zöldségzselék és -kocsonyák, hal-, hús-, liba máj-, zöldség- és
gyümölcspástétomok, vaj, sajt, túró, margarin; levesek, konzervek és koncentrátumok formájában is;
burgonyatermékek, hasábburgonya, krokett, burgonyapüré, burgonyachips, rösti, tojásos krumplinudli, sült
burgonya, burgonyagombóc, krumplilángos; tejszín, tejpor táplálkozási célra; zöldségek, befőzve is, elkészített és
tartósított hüvelyesek, szárított, pasztózus és folyékony levestermékek, tiszta levesek, zöldséglé ételek
készítéséhez, sajt és sajtos ételek; feldolgozott diók, gyümölcssaláták, valamint gyümölcs, gyümölcslekvárok,
gyümölcszselék; kakaóvaj táplálék formájában; minden fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött
és/vagy diétás formában, kivéve gyógyászati célra; pörkölt, sózott és/vagy fűszerezett földimogyoró, dió,
mandula és kesudió.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és jég/jégkrémek/fagylaltáruk; méz,

melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszerek); fűszerek; fagylalt; természetes cukorpótló szerek;
gríz, kása emberi táplálékként való alkalmazásra; gabona táplálékok, takarmány kivételével; szójaliszt
készítmények táplálék formájában; csokoládé; marcipán, marcipánpótló, csokoládé és cukorkaáruk,
karácsonyfadíszek formájában is; pékáruk és tartós pékáruk, beleértve a teljes kiőrlésű pékárukat; pirítós, durva
őrleményből készült szárított kenyér és pita, zsömle, keksz, sütemény, aprósütemény, lapos kalácsok, kalácsok;
gyümölcspástétomok tésztába burkolva; édességek; gyógynövény készítmények; tésztafélék, pizzák,
pizzatermékek, wrap-ek, tészták, tésztatermékek; sütőaromák, az illóolajok kivételével, sütőeszenciák, kivéve az
éteri sütőeszenciákat, sütőliszt, sütőpor, kakaós termékek, zabkakaó, malátakakaó, kakókrém, kakókivonatok
élelmiszerek és élvezeti cikkek számára, kakaótartalmú por, sütési töltőanyagok, pudingpor, élesztőkivonat,
táplálék formájában, malátakivonat táplálék formájában; majonéz, salátaöntet, pelyhek formájában is; minden
fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában is.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ügyfélkártyák kiadása élelmiszerek

készpénz nélküli vásárlásához, bevásárlások elszámolása ügyfélkártyák által; finanszírozások, részletfizetéses
kölcsönök biztosítása.
( 210 ) M 15 01306
( 220 ) 2015.05.14.
( 731 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; biztonsági pénzszekrények.
M1632
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Ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos.

Kulcstartó táblák.

( 210 ) M 15 01307
( 220 ) 2015.05.14.
( 731 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) Proprioceptiv Physiotape
( 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; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01317
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) Burger & Beer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csánki Helga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 01328
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Vad-Horváth Katalin, 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).
( 210 ) M 15 01331
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) Csavar Expressz Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, huzal

termékek; lakatosipari termékek, fém töinegcikkek, csavarok, csavaranyák, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből,
tiplik, dűbelek, sarokösszekötők, láncok, sodronykötelek, menetes szárak, szegecsek, karabínerek, seklik,
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vasalatok, illesztőszegek, feszítőhüvelyek, fémcsövek és csővezetékek, csőbilincsek, lakatok, nem elektromos

zárak fémből.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök, fúrók, kézifúrók, csiszolókorongok, menetfúrók,

menetmetszők, csavarhúzók, fogók, kalapácsok, bitek, csavarkulcsok, kézzel működtetett kerti szerszámok, kerti
ollók.
35

Fém építőanyagok, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek, kéziszerszámok reklámozása és kereskedelme;

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 210 ) M 15 01333
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) Lehoczky Veronika Magdolna, Budakalász (HU)
( 541 ) Valódi étkek boltja
( 511 ) 35

Élelmiszerek, gyümölcs, zöldség, italok forgalmazása.

( 210 ) M 15 01334
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) Lehoczky Veronika Magdolna, Budakalász (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerek, gyümölcs, zöldség, italok forgalmazása.

( 210 ) M 15 01337
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) BROWN TAN HAC Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
35

Kozmetikai cikkek; illatszerek; krémek bőrökhöz.
Kozmetikai cikkek, illatszerek, krémek bőrökhöz termékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;

kozmetikai cikkek, illatszerek, krémek bőrökhöz reklámozása és marketing tevékenységek és termék bemutatók
szervezése.
39

Áruk csomagolása és raktározása, valamint csomagküldése.

( 210 ) M 15 01340
( 220 ) 2015.05.18.
( 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.
M1634
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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 televízió programok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médium ba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szaftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 15 01341
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozatlan fokhagyma; hagyma, tartósított; levesek; leves készítmények; mazsola; milk shake-ek

[tejalapú frappé italok]; mogyorók, elkészített; Napraforgóolaj, étkezési; padlizsánkrém; paradicsompüré; sajtok;
savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; szmetana [tejföl]; tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejsavó ; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; vaj; vajkrém;
véreshurka [hentesáru]; zöldségek, főtt;zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin.
30

Algák [fűszer];aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével;

aromás készítmények élelmezéshez; chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ítesítő]; cikória [pótkávé]; curry
[fűszer]; csokoládés tej [ital]; darált fokhagyma [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő;
eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat, illóolajokat; ételízesítő [fűszer]; fagyasztott joghurt
[cukrászati jég]; fahéj [fűszer];fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glükóz étkezési használatra; gyömbér
[fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; hominy [kukoricapép vízzel és
tejjel]; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup
[szósz]; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kurkuma; lepények (gyümölcsös-);
majonéz; malátacukor, maltóz; mandulapép; marinádok (fűszeres pácok); mustár; paprika, őrölt [ételízesítő];
paradicsomszósz; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szójabab-pástétom
[ételízesítő];szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; taco; tejszínhabot keményítő
termékek; tésztaöntetek; zellersó; vanília [ízesítőszer]; vanilin [vaníliapótló].
( 210 ) M 15 01342
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) Klapka Üzletház Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) aranysó mini szanatórium
( 511 ) 30

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 15 01343
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sinemil
( 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).
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).
( 210 ) M 15 01344
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Duna House Holding Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01345
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Duna House Holding Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) IMPACT Alapkezelő
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01357
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.
42

Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.
( 210 ) M 15 01361
( 220 ) 2015.05.20.
( 731 ) August Storck KG, Berlin (DE)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) merci, hogy vagy nekem
( 511 ) 30

Édességek, csokoládé, csokoládé termékek, sütemények, fagylalt, ezen 30. áruosztályba tartozó áruk

készítéséhez szükséges készítmények.
( 210 ) M 15 01366
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 210 ) M 15 01367
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 210 ) M 15 01368
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 210 ) M 15 01369
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 210 ) M 15 01370
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 210 ) M 15 01378
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eszem-iszom, dínom-dánom
( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 15 01406
( 220 ) 2015.05.25.
( 731 ) Szakács Attila, Fót (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 15 01408
( 220 ) 2015.05.25.
( 731 ) Gál Tamás, Pécel (HU)
( 541 ) GALODZE
( 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 01410
( 220 ) 2015.05.26.
( 731 ) Varga József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bódis Zoltán, Budapest
( 541 ) DESIDEA
( 511 ) 20
42

Bútorok.
Belsőépítészet, lakberendezés.

( 210 ) M 15 01411
( 220 ) 2015.05.26.
( 731 ) FEIL GOLD STAR Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

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

Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedemi ügyletek.

42

Ékszertervezés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 15 01418
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) DIPO KHE, Bánk (HU)
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 15 01419
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01421
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) DIPO KHE, Bánk (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01422
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) DIPO KHE, Bánk (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

20

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 01424
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vukovári Viktor, Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
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).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
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).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás).

40

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

( 210 ) M 15 01440
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cserteg Balázs, Cserteg Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
( 210 ) M 15 01441
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurida Petra, Tatabánya
( 541 ) Hír24
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés
kereskedelmi ügyietekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,
gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati
eszközök kis és nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom
optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], videófilmezés.
( 210 ) M 15 01442
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) Baranyi Márk, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, táskák, sporttáskák,

erszények, pénztárcák; esernyők és napernyők.
25

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

35

Reklámozás, árubemutatás, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek és ruházati kiegészítő
termékek kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 01454
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) GR. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etaireia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon
Eidon, Marousi, Athén (GR)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEWA
( 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).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).
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 01456
( 220 ) 2015.05.29.
M1643

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIREIA KALLYNTIKON ENDYMATON

OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi, Athén (GR)
( 740 ) dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak].

16

Zacskók mikrohullámú sütéshez; sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

21

Tisztítórongyok; nyélre erősített felmosórongyok; seprűk, seprők; tőrlőrongyok; törlésre szolgáló termékek;

felmosórongyok; kesztyűk háztartási használatra; dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez; szivacsok háztartási
használatra; ételdobozok; eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.
( 210 ) M 15 01457
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) TOMI Barkács Kft., Makó (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézi működtetésű gépek és készülékek építőipari, kertészeti és barkácsolási célra; gépalkatrészek,

fúrógépek, gyalugépek; csiszológépek, csiszoló- és vágókorongok (gépalkatrészek), fűrészek (gépek),
láncfűrészek; fűnyírók (gépek), lombszívók, vertikulálók (nem kézi működtetésű); nem kézi működtetésű
hómarók.
8

Kéziszerszámok; kézi működtetésű mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti, valamint építőipari eszközök,

permetező készülékek; fűrészek és reszelők, fogók; csavarhúzók; kalapácsok; fejszék; fűnyírógépek; kézi
működtetésű kerti ollók; gyaluk.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható épületek; parketta padlók; nem fém padlózások;

profillécek fából falburkolathoz; nem fém építési idomok; építési fa; burkolófa; lambéria, faburkolatok; táblás
faburkolat; faanyag, fürészáru, gerenda; furnérlemez/lemezelt fatábla; nem fém burkolólemezek; nem fém
garázsajtók; nem fém madárházak.
( 210 ) M 15 01459
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01460
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egy falat szeretet
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01461
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) AORTAMAX
( 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 01462
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) AORTAMIX
( 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 01465
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Rausz Szilveszter, Tiszakécske (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Logikai játék.

( 210 ) M 15 01467
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Győrpál Árpád, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása
(filmek); kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; oktatás; oktatási tárgyú információk;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.
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( 210 ) M 15 01472
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

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

( 210 ) M 15 01473
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

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

( 210 ) M 15 01484
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SMILINGDATE
( 511 ) 25
42

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01485
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
42

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01486
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) ACH Impex Zrt, Vecsés (HU)
( 541 ) CLUB GASTRO
( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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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 01505
( 220 ) 2015.06.04.
( 731 ) SANGSIN BRAKE CO.,LTD., Dalseong-gun, Daegu (KR)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) SANGSIN BRAKE
( 511 ) 12

Gépkocsik (személygépkocsik); légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba); kürtök, dudák

járművekhez; motorházfedelek; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi alvázak; hordozók gépkocsikhoz; kormánykerekek
gépkocsikhoz; torziós rudak gépkocsikhoz; biztonsági övek gépkocsikhoz; visszapillantó tükrök gépkocsikhoz;
ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz
ablakmosó folyadék adagoló funkciókkal; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok gépkocsikhoz; fékek gépkocsikhoz;
dízelmotorok gépkocsikhoz; erőátviteli láncok gépkocsikhoz; sebességváltók, áttételek gépkocsikhoz; fékbélések
gépkocsikhoz; fékpofák gépkocsikhoz; fékszegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz; tárcsafékek
gépkocsikhoz; tengelykapcsolók gépkocsikhoz; gépjármű motorok; tárcsafékek gépkocsikhoz; dobfékek
gépkocsikhoz; fékdobok gépkocsikhoz; elektromos retarder gépkocsikhoz; segédfék gépkocsikhoz; lég tárcsfékek
gépkocsikhoz; tolómérők gépkocsikhoz; visszatápláló fék gépkocsikhoz; szalagfékek gépkocsikhoz; fékvillák
gépkocsikhoz; blokkfékek gépkocsikhoz; kúpos fékek gépkocsikhoz; rugópufferek gépkocsikhoz; réteges
laprugók gépkocsikhoz; csapágyak gépkocsikhoz; gumihevederek gépkocsikhoz; sebességváltó készülékek
gépkocsikhoz.
( 210 ) M 15 01550
( 220 ) 2015.06.05.
( 731 ) Piros Pezsgő Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Stelzel Viktor, Budapest
( 541 ) Piros Pezsgő Piano Bár
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01551
( 220 ) 2015.06.05.
( 731 ) Mák-Latinyák Teréz 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stelzel Viktor ügyvéd, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01558
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Phoenix Estates Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bagdy Emese ügyvéd, Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01605
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) FORTE Fény,- Optikai, - és Robottechnológiai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Ádám ügyvéd, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01666
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL ENERGY
( 511 ) 30

Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; müzli;
müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea.
( 210 ) M 15 01671
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Pénzkultúra Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csekő Zsolt, Csekő Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01685
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) SANIPUMP Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csévharaszt (HU)
( 740 ) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor
( 546 )
( 511 ) 7

Szivattyúk [gépek], szivattyúk.

11

Illemhelyek, WC-k [szaniteráruk].

37

Szivattyújavítás.

( 210 ) M 15 01721
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) Hed-Land Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Műtrágyák; műtrágyázó készítmények.

( 210 ) M 15 01750
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01751
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01752
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01753
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK 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).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
( 210 ) M 15 01764
( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) Ars Sacra Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dragonits Márta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, naptárak, szórólapok.
Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

szponzorok felkutatása, sajtófigyelés.
41

Előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások, konferenciák szervezése

és lebonyolítása, könyvkiadás, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások, színházi produkciók, versenyek szervezése, zenekarok
szolgáltatásai.
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( 210 ) M 15 01815
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) CD Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01816
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) CD Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01817
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) INTER-KONTAKT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01926
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) TW Business Solution Kft., Püspökladány (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adóbevallások elkészítése; fénymásolás; irodai munkák; piackutatás; reklámozás; tájékoztatás; üzleti

felvilágosítás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Bérházak kezelése; biztosítás; ingatlankezelés; ingatlanügy letek; pénzügyi ügyletek.

41

Bálok szervezése; eszmecserék; fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés);

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek;
nevelés; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk
[nem letölthetők]; pályaválasztási tanácsadás; sporttevékenységek; szakmai képzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 210 ) M 15 02141
( 220 ) 2015.08.05.
( 731 ) Harangozó Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szenteleki Judit, dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek;

címkék, nem szövetből; értesítések [papíráruk]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus
ábrázolások; írókészletek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek;
noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; söröskorsó alátétek;
szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; üdvözlőlapok/kártyák.
21

Eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból; tálcák; tányérok.

25

Bodyk [alsóruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék.

( 210 ) M 15 02192
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 210 ) M 15 02193
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 109 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 216.554
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 15 02110
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.555
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 15 02111
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 14 02941
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), kivéve a tűzmegelőzéshez és
tűzvédelemhez kapcsolódó áruk, szabadtérielektromos és gázsütő rostélyok, elektromos és gáztűzhely
elszívóernyők, elektromos és gáz főzőedények, konyhai tűzhelyek, főzőlapok és hűtőgépek, kis elektromos
konyhai eszközök, nevezetesen gofrisütők, kenyérpirítók, elektromos wokok, gőzölők,kenyérsütő gépek és
elektromos sütők, gáz- és elektromos sütők, konyhai tűzhelyek, kemencék, kályhák és főzőlapok kereskedelmi
vagy háztartási használatra, valamint ezekhez való páraelszívók; hűtőgépek és fagyasztók kereskedelmi vagy
háztartásihasználatra, rácsok, rostélyok, ruhaneműk és centrifugák (háztartási), alkatrészek és szerelvények az
összes fent említett áruhoz.
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 nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02942
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02949
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
M1655

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ALURAD VIKING
( 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; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 03016
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) CORNER Services Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); ajtócsengők, elektromos

akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;
akkumulátortartályok akusztikus/akusztikai riasztók;akusztikus csatolók; alhidádék, távcsővel; állványok
fényképezőgépekhez; ampermérők; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos
vezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, fénynyílásmérők(optika);
áram-egyenirányítók; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztronómiai készülékek és
műszerek; audiovizuális tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; automatikus
kormányberendezések járművekhez;azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra;
azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azimutális műszerek; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;
azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; bábuk mesterséges lélegeztetésgyakorlására (oktatási eszközök);
baleset elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;
bekapcsolók, zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; bélyegzőórák; benzinszintjelzők;
bérmentesítéstellenőrző készülékek; berregők, önműködő áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók;
betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági
felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelésekrészére készült; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez;
biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó-); bőrvastagságmérő készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar];
búvárálarcok; búvárkesztyűk; búváröltönyök, búvárruhák; CD-ROM (kompakt) lemezek;chipek [integrált
áramkörök]; ciklotronok; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság];
csatlakozók, kennektorok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; csatolások, kötések,
(elektromos-); csatolók[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők csengők [riasztóberendezések];
csuklótámasz számítógéphez; dekompressziós kamrák [keszonban] denzitométerek, sűrűségmérők
desztillálóberendezések tudományos használatra; detektorcsövek; detektorok;diafragmák [akusztika]; diafragmák
[fényképészet]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diapozitív keretezőgépek; diapozitívok;
diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális jelek; digitális képkeretek; digitáliskönyvolvasók
diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek DNS-chipek; dózismérők, doziméterek;
dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások, DVD-lejátszók egér-alátétek; egér
[számítógép-periféria]; egyedi fényvisszaverő lemezekközlekedési balesetek megelőzésére elágazódobozok
[villamosság]; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos akkumulátorokjárművekhez;
elektromosan fűtött zoknik; elektromos átalakítók; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
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hirdetőtáblák;elektronikus jeladók; elektronikus közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek,

elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati
használatra; elosztódobozok [elektromosság];elosztópultok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság];
előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok ergométerek érintkezők,(elektromos-);
érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; érmével működőkioldószerkezetek;
ernyők,(fluoreszcens-); erősítő csövek; erősítők; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált röntgenfilmek;
fax-berendezések; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felmérő eszközök [geodézia];
felügyeletiműszerek, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák [LED-ek];
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők,irányzó beállítók; fényképezőgépek; fénymásoló
gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fénytávíró készülékek; fényt kibocsátó elektronikus
mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fermentációs készülékek
[laboratóriumi];festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok;
feszültségszabályozók járművekhez; filmkamerák; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és
eszközök; foglalatok cvikkerekhez[orrcsíptetőkhöz]; fogvédők; fojtótekercsek; fonalszámlálók [nagyítóüvegek];
fordulatszámlálók; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek;
fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló készülékek; földmérő láncok;frekvenciamérők; függőónok; füldugók
búvároknak; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek;
galvanométerek; gázellenőrző készülékek; gázkisülési csövek, (elektromos-); nem világítási célra
gazométerek[mérőműszerek]; geodéziai műszerek és készülékek; golyóálló mellények; golyóálló ruházat; GPS
készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;
gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; hajlékony (floppy)lemezek; hajósebességmérő műszerek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamispénz-vizsgálóberendezések; hangátviteli készülékek;
hangfelszedő karok lemezjátszókhoz; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek;hangrögzítő
szalagok; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; háromlábú
állványok fényképezőgépekhez; határolók, limiterek [elektromosság]; hídmérlegek, járműmérlegek; higanyos
libellák; higrométerek,(lég)nedvességmérők; hadométerek [lépésszámlálók]; hologramok; homokórák;
hordozható médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek;hullámhosszmérők;
huzalkapcsolók [villamosság]; huzalok fémötvözetből, biztosítékhuzalok; időregisztráló készülékek;
indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek [elektromosság]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz;
integrált áramkörök;interfészek [informatika]; intermedierek [fényképészet]; inverterek, áramirányítók
[elektromosság]; ionizáló készülékek, kivéve a levegő- vagy vízkezelő készülékeket; ipari műveletek
távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk; járműveküzemképtelenségére figyelmeztető
háromszögek; jegyautomaták; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák; jelzősípok; kábelek, elektromos; kaliberkörzők, tolómércék; kalibráló
gyűrűk;kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
kapillárisok, hajszálcsövek; katódok; katódos készülékek rozsda elleni védelemre; kazánszabályozó műszerek;
kazetta lejátszók; kéknyomatos másológépek; kémcsövek;kemencék laboratóriumi használatra; kénmérők;
képernyők fotogravűrhöz; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők; kiegyensúlyozó
készülékek; kihangosító készülékek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klinométerek,lejtmutatók,
dőlésmérők [vasút]; koaxiális kábelek; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kollektorok, elektromos;
kommutátorok; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; komparátorok; kompaszok
[mérőműszerek]; kondenzátorok,elektromos; kontaktlencsék; kontaktlencse tartók; konverterek, elektromos;
korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; ködjelzők, nem robbanóak; köpenyek/burkolatok elektromos
kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési bóják; közlekedési jelzőlámpák;kromatográfok laboratóriumi használatra;
kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi tálcák; laptop
számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; laterna magica; légsűrűségmérők; légzőkészülékek
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légszűrésre;légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető

készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz;
lemezadagolók, juke boxok [informatika]; lemezek elektromosakkumulátorokhoz; lemezek integrált
áramkörökhöz; lemezjátszók lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;
lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthetőképfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek, nem
gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; logarlécek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; lovagló sisakok;lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; mágnesek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses személyazonosító karkötők;
mágneslemezek; mágnesszalag-egységek [informatika]; magnetofonfej-tisztító szalagok;magnetofonok;
magnetofonszalagok; manométerek; matematikai műszerek mechanikus cégtáblák, cégérek; megafonok;
megfigyelő műszerek; mélységmérő fonalak; mélységmérő készülékek és gépek; membránok tudományos
készülékekhez; memóriakártyák, intelligens;mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőbóják;
mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőkészülékek és felszerelések mentőlétrák,
vészkijárati vaslépcsők; mentőmellények; mentőövek; mentőponyvák; mennyiségjelzők;mércék, mértékek,
mérőműszerek; mérlegek; mérőasztalok [geodézia]; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;
mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőónok; mérőrudak; mérőüvegek;
meteorológiai léggömbök;meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; metszetvágók, kismetszők;
mikrofonok; mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok;
mikroszkópok tárgylemez dobozai; mobiltelefonok; modemek; monitorok[számítógéphardver]; monitorok
[számítógépprogramok]; monoklikhoz kis láncok; mozifilmek, exponált; munkafelügyeleti tükrök; munkavédelmi
arcvédő pajzs; műholdak mesterséges; holdak tudományos használatára; műholdas navigációs készülékek
nagyfrekvenciáskészülékek nagyító készülékek [fényképészet] nagyítók, lupék [optika] napelemek; napelemek
villamosenergia-termeléshez; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs
eszközök; nehezékek világító készülékekhez; nóniuszok,finombeállítók; noteszgépek, notebookok; nyomásjelző
dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez;
nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; ohmmérők; oktánsok [csillagmagasság-mérők];
oktatásikészülékek; olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi-); ón függőónokhoz;
operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai
lámpák; optikai lemezek; optikailetapogatóegységek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; orrvédők műugrók
és úszók részére; orsók, csévék [fényképészet]; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók; öblítő edények [fényképészet]; összeadógépek;összeadóművek, számlálók; összekötő
hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez; parkolóórák; pendrájvok [USB]; pénzbedobós készülékekhez való
gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; periszkópok; Petri-csészék; pipetták;
pirométerek;Pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sa rkításmérők; precíziós mérlegek;
precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; radarkészülékek;
rádió antennatornyok; rádiókészülékek; rádiókjárművekbe; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai
készülékek ipari használatra; rádiótávíró készülékek; rajzfilmek; reduktorok [elektromosság]; refraktorok,
fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok, szabályozható ellenállások;részecskegyorsítók; retorták,
lombikok; riasztók; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; röntgenfelvételek nem orvosi használatra;
röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra; röntgenkészülékek, nem gyógyászati
használatra;röntgensugárzás elleni védőeszközök,nem gyógyászati; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari
használatra; sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; savsűrűségmérők; savsűrűségmérők
akkumulátorokhoz; scannerek, optikai letapogatók [informatika];sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességmérő műszerek [fényképészet]; sebességmutatók; sétálómagnók; sípok kutyák hívására; sípos
riasztókészülékek; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet); sötétkamralámpák
[fényképészet];speciális bútorzat laboratóriumokba; speciális ruházat laboratóriumi használatra; speciális
védőöltözetek repülők részére; spektrográfok; spektroszkópok; stroboszkópok; sugárzásmérők; súlymérő gépek;
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súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők,denziméterek; szabászati mérőszalagok;

szachariméterek; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes
hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép
memóriák;számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; számlálók,
mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; számológépek (golyós-); szárítóállványok [fényképészet];
szárítóállványok fényképészethez; szavazógépek;szegélyjelölők varráshoz; szélmérők, anemométerek; szélzsákok
[szélirány jelzésére]; személyazonosító kártyák, mágneses; személy {táv)hívók; szeszfokolók, alkoholométerek;
szextánsok; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szigetelt rézhuzalok;szikrafogók; szimulátorok járművek
kormányozásához és vezérléséhez; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező
műszerek; szirénák; szócsövek; szoftverek, rögzített; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];
szonárok;hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők;
szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkopikus, térlátó készülékek;
szünetmentes áramforrások; szűrők [fényképészet]; szűrőklégzőmaszkokhoz; táblagépek; tachométerek; tartók
elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító
készülékek; távíróhuzalok; távírókészülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek,távolságmérők;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató
számlálószerkezetek]; tejfajsúlymérők; tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefonhuzalok; telefon
üzenetrögzítők; telepekvilágításhoz; teleszkópok; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez; televíziós készülékek;
telexgépek; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;
térhatású készülékek; termosztátok; termosztátok járművekhez;tisztítóberendezések hanglemezekhez;
tojáslámpázók; tokok kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos
kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;
tranzisztorok;triódák; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optika]; tűz elleni védőtakarók; tüzérségi célzótávcsövek;
tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltó készülékek; tűzoltókocsik;
tűzoltótömlők, tűzoltófecskendők; tűzvédelmifúvókák; tűzvédelmi ruházat; tv-súgógépek; ultraibolya sugárzás
elleni szűrők, fényképezéshez; útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; ütközési próbababák;
vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek;vakuk [fényképészet];
vákuumcsövek [rádió]; vákummanométerek, vákuummérők; válaszoló radarak [transzponderek]; varázsvesszők
[forráskutatóké]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; vasalt vonómérők; védőálarcok/maszkok;
védőcipők baleset,sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőhálók; védőruházat
baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisak forrasztáshoz; védősisakok; védősisakok sporthoz; vegyészeti készülékek
és eszközök; vetítőgépek; vetítővásznak;vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video-);
vezérlőpult [elektromosság]; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek,
elektromos; vezetők, elektromos; video játékkazetták; videokamerák; videokazetták;videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videoszalagok; világító jelek; világítótornyok; villámhárítók; villamosított sínek
fényszórók felszerelésére; villamos kábelek; villanólámpák [fényképészet]; villogók [fényjelek];
visszaverődés-mérők,reflektométerek; viszkozitásmérők; vízállásjelzők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők, szintezőműszerek [geodézia];
voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök]; wurlitzerek[zenegépek]; zárak, blendék
[fényképészet]; zárak, elektromos; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek [villamosság];
zsebkalkulátorok.
11

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

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

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;
állásközvetítői irodák; árösszevetésiszolgáltatások; árubemutatás kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; árukbemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai

cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel; napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal,
ékszerekkel,ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; áruminták terjesztése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel,ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; árusító standok bérbeadása; árverés;
becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése) mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távköztési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniaikészítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; import-exportügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel,
szemüvegekhezkeretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal
kapcsolatosan; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése kivéveruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal,
bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárokszervezése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,
illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel,
ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; keresőmotoroptimalizálása; kirakatrendezés kivéve ruházati cikkekkel,
lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan;kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodaifunkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető
szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban;manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, mások árui ésszolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhezkeretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal,
bőrárukkal,kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC)hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközöktervezése és
formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel,mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai
cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal,ékszerekkel,
ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások
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számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;
telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; televíziós
reklámozás kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,illatszerekkel,
szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal
kapcsolatosan; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése
mások számára;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek
részére; üzleti projektmenedzsmentszolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel
sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési
programok üzleti irányítása harmadik felek számára.
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 211.239
( 151 ) 2013.11.07.
( 210 ) M 12 02390
( 220 ) 2012.07.09.
( 732 ) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Utazásszervezés.
Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; önkiszolgáló
éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar;
világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy televízióstúdiós használatra.
( 111 ) 213.227
( 151 ) 2014.07.22.
( 210 ) M 12 02392
( 220 ) 2012.07.09.
( 732 ) Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) FAMILY MARKET a családbarát üzletlánc
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Áruk szállítása, csomagolása és raktározása.

( 111 ) 214.131
( 151 ) 2014.10.17.
( 210 ) M 13 03242
( 220 ) 2013.11.08.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) DASELL
( 511 ) 5

Onkológiai hatású humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 216.018
( 151 ) 2015.06.23.
( 210 ) M 14 03511
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) BECK OPTIKA Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Nagy Viktória, Nagy Viktória Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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( 546 )

( 511 ) 5
9

Kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek, szemcseppek, műkönnyek.
Kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék,

korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok.
35

Reklámozás, marketing, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

44

Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

( 111 ) 216.096
( 151 ) 2015.07.03.
( 210 ) M 14 00063
( 220 ) 2014.01.09.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
14

Egészségügyi készítmények; egészségügyi betétek; tamponok; vitaminkészítmények; vitamin tabletták.
Ékszerek; órák; apró díszítő tárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; gyöngyök [ékszerek];

nyakláncok; karkötők; karórák; medálok; gyűrűk; strassz [drágakőutánzat].
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; szalvéták, papírból; fényképtartók; papírtörlők;

kozmetikai kendők papírból; WC-papír; zsebkendő; papír bevásárlótáskák, szatyrok; bevásárló táskák.
26

Hajkiegészítők; hajdíszek; álhajak; hajgumik; hajcsavaró papírok; hajtűk; hajtűző csattok; hullámcsatok.

29

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

bio-zöldségkonzervek; bio-gyümölcskonzervek.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; bio-száraztészták;

bio-müzliszeletek; bio-extrudált kenyér; bio-édességek; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; chips
[gabonakészítmény]; cukorkaáruk; csokoládé; fagylalt, jégkrém; kekszek; kenyér; müzli.
32

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

más készítmények italokhoz; üdítőitalok; bio-gyümölcslevek; bio-szörpök.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek kozmetikai cikkek,

egészségügyi készítmények, ékszerek, papíráruk, hajkiegészítők, tartósított gyümölcsök és zöldségek,
gabonakészítmények és alkoholmentes italok vonatkozásában.
( 111 ) 216.113
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 00079
( 220 ) 2014.01.09.
( 732 ) Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)
Hódy Kálmán, Szentendre (HU)
( 541 ) Hódy
( 511 ) 12

Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

sporthajókhoz vízlepergetők.
25

Sportruházatok.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.
37

Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.
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( 111 ) 216.114
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 14 00080
( 220 ) 2014.01.09.
( 732 ) Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)
Hódy Kálmán, Szentendre (HU)
( 541 ) Hody
( 511 ) 12

Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

sporthajókhoz vízlepergetők.
25

Sportruházatok.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.
37

Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.

( 111 ) 216.115
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 13 02730
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Kőszegi János, Törökbálint
( 541 ) Hipernet 4G
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő

előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;
hangfelvételek kölcsönzése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók.
42

Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];
kutatómotorok biztosítása az internethez; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 216.116
( 151 ) 2015.07.07.
( 210 ) M 13 02731
( 220 ) 2013.09.20.
( 732 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Kőszegi János, Törökbálint
( 541 ) Hipernet
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Elektronikus desktop kiadói tevékenység;elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek
kölcsönzése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
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zene összeállítása; zenei produkciók.

42

Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];
kutatómotorok biztosítása az internethez; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozás; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 216.244
( 151 ) 2015.07.21.
( 210 ) M 14 03182
( 220 ) 2014.10.20.
( 732 ) Central Group Media Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jurida Petra, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becsléskereskedelmi
ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, gazdasági
előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és
nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása,
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
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on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsalásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], videófilmezés.
( 111 ) 216.284
( 151 ) 2015.07.23.
( 210 ) M 15 00292
( 220 ) 2015.02.03.
( 732 ) Szabó Erika Julianna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
26

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

( 111 ) 216.314
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03670
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Sipőcz Pál, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1
2
19

Talajjavítók, talajjavító adalékok; mezőgazdasági mész.
Festékek; adalékok festékekhez; kötőanyagok festékekhez; mészfesték; mészlé; mésztej
Nem fém építőanyagok; mész; folyékony mész alapú termékek.

( 111 ) 216.315
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03073
( 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).
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( 111 ) 216.330
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03767
( 220 ) 2014.12.13.
( 732 ) 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.
( 111 ) 216.331
( 151 ) 2015.07.27.
( 210 ) M 14 03766
( 220 ) 2014.12.13.
( 732 ) 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.
( 111 ) 216.386
( 151 ) 2015.08.13.
( 210 ) M 14 02016
( 220 ) 2012.08.13.
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALPEN
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Gabonakészítmények emberi fogyasztásra.

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 ) 216.387
( 151 ) 2015.08.03.
( 210 ) M 14 02913
( 220 ) 2014.09.23.
( 732 ) AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) DETK
( 511 ) 6
7
12

Lakatosipari termékek; építmények acélból, fémépítmények, hordozható építmények fémből.
Nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek.
Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek], tartálykocsik,

járműfelépítmények.
( 111 ) 216.388
( 151 ) 2015.08.03.
( 210 ) M 14 02916
( 220 ) 2014.09.24.
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( 732 ) Agria Játékok Nonprofit Kft., Nagytálya (HU)

( 541 ) HAGYOMÁNYŐRZŐ ÚJÉVI KONCERT AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN JANUÁR
ELSEJÉN
( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

( 111 ) 216.398
( 151 ) 2015.08.08.
( 210 ) M 14 03729
( 220 ) 2014.12.08.
( 732 ) Kurucz-Pakó Helga 50%, Veresegyház (HU)
Szekér Zoltán 50%, Balatonalmádi (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).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.413
( 151 ) 2015.08.13.
( 210 ) M 14 01985
( 220 ) 2014.06.20.
( 732 ) Click On Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Click On
( 511 ) 9

Interfészek [informatika]; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

számítógépprogramok rögzített; szoftverek rögzített.
35

Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; keresőmotor optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web
szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; 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;
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számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 216.415
( 151 ) 2015.08.13.
( 210 ) M 14 03083
( 220 ) 1972.11.21.
( 732 ) FAST ČR, a.s., Praha 10 (CZ)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PHILICO
( 511 ) 7
11

Mosodai mosó- és szárítógépek, valamint ezek kombinációja; e gépek alkatrészei és tartozékai.
Fagyasztógépek, hűtőszekrények, alkatrészeik és tartozékaik.

( 111 ) 216.416
( 151 ) 2015.08.14.
( 210 ) M 15 00371
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIVAT
( 511 ) 5

Kártékony állatok elpusztítására és irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarirtó szerek.
( 111 ) 216.417
( 151 ) 2015.08.14.
( 210 ) M 15 00091
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 740 ) Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi és baromfi termékek; friss baromfi.

( 111 ) 216.419
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03552
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Hunttrophy Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor, Budapest
( 541 ) Hungarian Big Five
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.420
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02710
( 220 ) 2014.09.05.
( 732 ) Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Márton, Budapest
( 541 ) Helyi Polgár
( 511 ) 16

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

klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Könyvkiadás.

( 111 ) 216.421
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 01429
( 220 ) 1998.04.09.
( 732 ) International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GAMEPRO
( 511 ) 16

Nyomtatott publikációk.

35

Kiállítások, bemutatók, vásárok szervezése kereskedelmi, üzleti vagy hirdetési célból.

42

Weboldal és online szolgáltatások; számítógépes hozzáférési idő biztosítása; szoftvertervezés; számítógép

hardverre, szoftverre, valamint az internet használatára vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógépes
termékekre, csúcstechnológiai termékekre és kommunikációs termékekre vonatkozó információ nyújtása;
weboldalak tervezése és weboldalakkal kapcsolatos tanácsadás; weboldalak és online szolgáltatások
létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó szolgálat; online
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; információ online nyújtása; az internet magán és vállalati célú
hozzáférésével és használatával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás; weboldalak készítésére, fejlesztésére,
karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó szolgálat.
( 111 ) 216.422
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 01430
( 220 ) 1998.02.26.
( 732 ) International Data Group, Inc., Framingham, Massachusetts (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GAMESTAR
( 511 ) 16

Nyomtatott publikációk.

35

Kiállítások, bemutatók, vásárok szervezése kereskedelmi, üzleti vagy hirdetési célból.

42

Weboldalak és online szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó

tanácsadó szolgálat; online szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hozzáférési idő
biztosítása; szoftvertervezés; számítógépes hardverre és szoftverre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; az internet
magán és vállalati célú hozzáférésével és használatával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás; honlap-tervezési
szolgáltatások; weboldalak készítésére, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó
szolgálat; számítógépes hálózatra, információ technológiára, és számítógépek használatára, weboldalak és online
szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgáló számítógép hardware-re és
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számítógép szoftverre, online szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, számítógépekhez való hozzáférés

idejének bérletezésére, szoftvertervezésre, az internet magán és vállalati célú hozzáférésére és használatára,
weboldal tervezési szolgáltatások weboldal létrehozásra, fejlesztésre, fenntartásra és használatra, valamint
számítógépes szoftver és hardver műszaki, mérnöki, tudományos és jogi lehetőségeire, és követelményeire
vonatkozó információ nyújtása online.
( 111 ) 216.423
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03700
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; kulcstokok; levéltárcák;
névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; utazóládák;
útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek].
25

Kesztyűk [ruházat].

( 111 ) 216.424
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03701
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs
( 541 ) B & A
( 511 ) 18

Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,
névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,
útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).
25

Kesztyűk(ruházat).

( 111 ) 216.425
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03703
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs
( 541 ) Blázek és Anni
( 511 ) 18

Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,
névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,
útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).
25

Kesztyűk (ruházat).

( 111 ) 216.426
( 151 ) 2015.08.25.
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( 210 ) M 15 00055
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) Tamási Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Rizs, gabonyakészítmények.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 216.427
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00064
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)
( 541 ) Lord
( 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 ) 216.428
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00067
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.429
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00068
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiojatek.hu
( 511 ) 15

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.430
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00069
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) REGIOLAND Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REGIOLAND
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.431
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00070
( 220 ) 2015.01.14.
( 732 ) ZENIT DENTÁL Fogászati Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szőcs Árpád László, 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 ) 216.432
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00229
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, Budapest (HU)
( 740 ) Pulay Kristóf, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.433
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00231
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Nagy Kálmán, Celldömölk (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

Öntapadó címkék [papíráruk].

( 111 ) 216.434
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00234
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Slovenské pramene a zriedla, a.s. 100%, Budis (SK)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZLATA STUDNA
( 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 ) 216.435
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00362
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Hungaria Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hungaria - Pezsgő Másképp!
( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 111 ) 216.436
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00363
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) ÁSZ-KOLBÁSZ Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) BOJTÁR
( 511 ) 29

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

( 111 ) 216.437
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00491
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
( 541 ) NATURETTE
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Szőlőmagból készült kozmetikai szerek.

Szőlőmag, étrend kiegészítő.

20

Szőlőmaggal díszített ajándék tárgyak.

29

Szőlőmag olaj, étkezési.

30

Szőlőmag őrlemény, étkezési.

( 111 ) 216.438
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00494
( 220 ) 2015.02.19.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) DESTRUKTOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.439
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00619
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.440
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00620
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.441
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00621
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.442
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00622
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
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Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.443
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00623
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.444
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00624
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.445
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00625
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.446
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03863
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Farkas Éva, Budapest (HU)
( 541 ) MMM
( 511 ) 38
41

Internet, rádióadás.
Rádió és TV programok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok; televíziós szórakoztatás.

( 111 ) 216.447
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03854
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 740 ) dr. Süle Péter, Budapest
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 ) 216.448
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03852
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Majoros Ágnes Renáta, Győr (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 216.449
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03598
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) Mobile LBS Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.450
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03363
( 220 ) 2014.11.10.
( 732 ) Netkir Zrt. 100%, Szeged (HU)
( 546 )
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Szoftverek, rögzített.

( 111 ) 216.451
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03008
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Búzadara, puding, süteménypor.

( 111 ) 216.452
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03007
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Búzadara, puding, süteménypor.

( 111 ) 216.453
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03006
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Búzadara, puding, süteménypor.

( 111 ) 216.454
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02993
( 220 ) 2014.10.01.
( 732 ) Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 541 ) Egészség Plusz
( 511 ) 35

Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

( 111 ) 216.455
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02647
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) CRN Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, Budapest
( 541 ) Congress Rental Network
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.
42

Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

( 111 ) 216.456
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 01476
( 220 ) 2014.05.09.
( 732 ) Bringóhintó Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BRINGÓHINTÓ
( 511 ) 12
39

Négykerekű családi bicikli-hintó.
Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos szállítás; árucsomagolás, áruraktározás;

utazásszervezés.
41

Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-

és kulturális tevékenységek szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 216.457
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03365
( 220 ) 2014.11.10.
( 732 ) Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

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); információmenedzsment, pályázatírás, pályázati tanácsadás.
( 111 ) 216.458
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02826
( 220 ) 2014.09.15.
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( 732 ) Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

( 740 ) Kazi Péter, Zákányszék
( 546 )

( 511 ) 29

Fagyasztott gyümölcs; gyümölcs tartósított; gyümölcs párolt; dzsemek; kandírozott gyümölcs; lekvár;

savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves készítmény; zöldségsaláta.
30

Paprika, őrölt.

31

Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borsó, friss; burgonya, friss; citrom, friss; citrusgyümölcs, friss;

cékla, friss; cukkíni, friss; diófélék (gyümölcsök); fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek; gyümölcsök;
hagymák; kukorica; lencse, friss; mogyoró, narancs, paraj, friss; póréhagyma, szőlő, tökfélék, uborka, zöldségek,
friss.
( 111 ) 216.459
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02827
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)
( 740 ) Kazi Péter, Zákányszék
( 546 )

( 511 ) 29

Savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves

készítmény; zöldségsaláta.
30

Paprika őrölt.

31

Bab, friss; borsó, friss; cékla, friss; cukkíni, friss; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek;

hagymák; kukorica; lencse, friss; paraj, friss; póréhagyma, tökfélék, uborka; zöldségek, friss.
( 111 ) 216.460
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02828
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)
( 740 ) Kazi Péter, Zákányszék
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó fagyasztott gyümölcs; Magyarországról származó gyümölcs tartósított;

Magyarországról származó gyümölcs párolt; Magyarországról származó dzsemek; Magyarországról származó
kandírozott gyümölcs; Magyarországról származó lekvár.
31

Magyarországról származó bogyók (friss gyümölcsök); Magyarországról származó diófélék (gyümölcsök);

Magyarországról származó gyümölcsök, mogyoró, szőlő.
( 111 ) 216.461
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( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02940
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) Alurad Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.462
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02943
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.463
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02944
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
( 111 ) 216.464
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02945
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.465
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02946
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 541 ) ALURAD
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.466
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02947
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
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( 541 ) ALURAD PANEL

( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.467
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02948
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
( 541 ) ALURAD RADAL
( 511 ) 6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.468
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02048
( 220 ) 2014.06.30.
( 732 ) Best Royal Team 2008 Srl., Satu Mare (RO)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.469
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 02957
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( 220 ) 2014.09.29.
( 732 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, 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).
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).

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.470
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03420
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Borbás Géza, Pécs
( 541 ) Püspökkert
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.471
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03305
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).
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).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.472
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03306
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
( 541 ) Mediaworks - Content first.
( 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;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).
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).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.473
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03307
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, 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).
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
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
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(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).
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).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.474
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03660
( 220 ) 2014.12.02.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló
krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,
fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;
hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító
korongok, törlők vagy kendők.
5

Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és
hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;
kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;
gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;
bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;
diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;
gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;
vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek
részére.
16

Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

könyvek és brosúrák.
( 111 ) 216.475
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 14 03193
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Innofor-Invest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gubovics Mihály Jánosné, 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).
( 111 ) 216.476
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00019
( 220 ) 2015.01.08.
( 732 ) Altering Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Sütemény alapporok.

( 111 ) 216.477
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00018
( 220 ) 2015.01.08.
( 732 ) Szabó Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.478
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00013
( 220 ) 2015.01.07.
( 732 ) Hunalmo Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNALMO
( 511 ) 6

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

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

36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 111 ) 216.479
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00025
( 220 ) 2015.01.09.
( 732 ) Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pénziránytű
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 216.480
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00322
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand (FR)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) BLEPHAGEL
( 511 ) 3

Szemészeti tisztítószer szemhéjak és szempillák részére, hidratáló krémek szemhéjakra és szempillákra és

kozmetikumok és szemészeti készítmények sminkhez, smink eltávolításához és szemek, szemhéjak és szempillák
tisztításához és ápolásához; törlőkendők, testápolók és krémekkel impregnált törlőkendők kozmetikai használatra
sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és ápolásához krémek és gélek
kozmetikai használatra sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és
ápolásához.
5

Szemészeti készítmények és gélek, szemészeti felhasználásra; szemészeti termékek nevezetesen higiéniai

termékek orvosi célokra, fertőtlenítőszerek higiéniai és orvosi célokra (kivéve szappanok), szemcseppek és
szemészeti fertőtlenítőszerek.
( 111 ) 216.481
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00324
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) Tarjányi Nanetta, Szentlászló (HU)
( 541 ) TENSEL
( 511 ) 10

Állatgyógyászati készülékek és eszközök; aneszteziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; diagnosztikai

készülékek gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati
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használatra; fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szülészeti készülékek.

( 111 ) 216.482
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00326
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) Konyhakör Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zsiros Krisztina, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.483
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00201
( 220 ) 2015.01.23.
( 732 ) HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyöngy Patikák - akcióban az egészség
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 216.484
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00462
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) HÁZAK ÁSZA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Ajtóbetétek fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtószerelvények fémből.
Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubélletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

biztonsági ajtók.
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( 111 ) 216.485
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00452
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) PhysioVit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.486
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00579
( 220 ) 2015.03.02.
( 732 ) International Personal Finance plc, Leeds (GB)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) HAPIKÖLCSÖNÖK
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; kölcsönök és fogyasztói hitelek nyújtása; biztosítási szolgáltatások;

otthonbiztosítási és súlyos betegségekre vonatkozó biztosítási szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;
pénzügyek igazgatása; hitelnyújtási szolgáltatások; részletfizetés és lízing finanszírozás; kártyával működtetett
pénzügyi szolgáltatások; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; bankkártyával
kapcsolatos szolgáltatások; adósság begyűjtése és adósság faktorálási szolgáltatások; részletfizetési szolgáltatás,
elektronikus tőkeátutalás, bankautomata szolgáltatások; készpénzkezelés; számlakivonatok kiadása; megtakarítasi
és biztosítási szolgáltatások; tartozáskezelő szolgáltatások; pénzügyi és befektetési menedzsmentszolgáltatások;
befektetési banki és megtakarítási szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások, tevékenységek; számlafizetési
szolgáltatasok; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó
szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; nyugdíjpénztári szolgáltatások; befektetések adminisztrációja és
értékelése; az összes fenti említett szogáltatással kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs
szolgáltatások.
( 111 ) 216.487
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00593
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Premier Outlet
( 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
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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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.488
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00594
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Premier Outlets Center
( 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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.489
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00595
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Multas András, Partos és Noblet 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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.490
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00596
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 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).
36

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.491
( 151 ) 2015.08.25.
( 210 ) M 15 00598
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.492
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 14 02933
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

( 111 ) 216.493
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 14 03932
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) KÜRT AKADÉMIA Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Stegmajer Péter ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú

információk.
( 111 ) 216.494
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00160
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.495
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00313
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) Szabóné Horváth Karola, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pozsgay Péter, Budapest
( 541 ) NatuRex
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.496
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 14 03833
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) RSM PANNÓNIA Kft., Pusztacsalád (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RSM Pannónia
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.497
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00073
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.498
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00074
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.499
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00076
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hunorjatek.hu
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.500
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00077
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hunortoys.hu
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Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.501
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00092
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) LAJMI 2000 Kft., Taksony (HU)
( 541 ) Lajmi
( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 111 ) 216.502
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00240
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) Noispot Innovations Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Szoftverek kereskedelme.

41

Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.

42

Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.
( 111 ) 216.503
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00241
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) EUCIS Partners Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Szoftverek kereskedelme.

41

Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.

42

Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.
( 111 ) 216.504
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00242
( 220 ) 2015.01.28.
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( 732 ) Chemium Kft., Tataháza (HU)

( 546 )
( 511 ) 35

Vegyi áruk kereskedelme.

( 111 ) 216.505
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00370
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Vandemoortele Lipids "naamloze vennootschap" (A joint stock company duly organized and existing
under the laws of Belgium), Gent (BE)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SARINA
( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok és zsír emulziók.

( 111 ) 216.506
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00372
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Tóth Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, zenés rendezvények.

( 111 ) 216.507
( 151 ) 2015.08.26.
( 210 ) M 15 00497
( 220 ) 2015.02.23.
( 732 ) Entervill Kft., Budajenő (HU)
( 541 ) Entervill
( 511 ) 9

Fénycsőgyújtó, fénycsőgyújtó elektronika.

11

Világító berendezések.

42

Világítóberendezésekkel és elektronikával kapcsolatos tudományos és műszaki tervezői és kutatói

tevékenység.
( 111 ) 216.508
( 151 ) 2015.08.27.
( 210 ) M 14 03627
( 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
( 591 )

( 511 ) 5
10

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.
Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.
M1698
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Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 216.509
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03745
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Koósz Zoltán, Siófok (HU)
( 541 ) Balatonkör
( 511 ) 35

Árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]terjesztése; reklámozás;

szponzorok felkutatása.
41

Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kerékpártúra szervezése, rendezése a Balaton környékén.
( 111 ) 216.510
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03747
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) Terrapark Fitness Kft., Tárnok (HU)
( 740 ) dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok

[cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászsütemények; curry
[fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült
tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma
[fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; ecet; édesítőszerek, (természetes);
élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt,
jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési
használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös sütemények/torták; húspástétomok;
húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kapribogyók;
karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált
[ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; lenmag
emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek;
mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; melasz; méz; müzli; müzli szeletek; rizs; rizspuding;
rizssütemény; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;
süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna
sütési célokra]; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tápióka; tápiókaliszt; vanília [ízesítőszer]; zabalapú ételek;
zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely; zsemlék; zsemlemorzsa.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;
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információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;
marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések
ügyintézése.
43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek.
( 111 ) 216.511
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03891
( 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 ) 216.512
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03895
( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) LAWMATCH Tanácsadó és Szolgáltató 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; 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 ) 216.513
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03898
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( 220 ) 2014.12.23.
( 732 ) DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Arra gondolsz? Gondolj erre is!
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.514
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03900
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Iron & Smith Kft., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

( 111 ) 216.515
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00135
( 220 ) 2015.01.19.
( 732 ) Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Maurer-Morvai Ágnes, Nagymaros
( 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).
38

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

( 111 ) 216.516
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00138
( 220 ) 2015.01.19.
M1701

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 216.517
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00413
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZILETA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények, kivéve az onkológiai és az osteoporosis kezelésére használt

gyógyszerkészítmények.
( 111 ) 216.518
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00283
( 220 ) 2015.02.02.
( 732 ) Halász Éva, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák.

25

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

40

Szabás, szabászati szolgáltatások; ruhák átalakítása; ruhavarrás.

( 111 ) 216.520
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00544
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Krisztián, Debrecen
( 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).
M1702

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.521
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00668
( 220 ) 2015.03.05.
( 732 ) Medgyasszay László, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIANO
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; motelek; panziók; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szállodai szolgáltatások.
( 111 ) 216.522
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 02651
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) Esentis Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Kalcsu Marcell, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek.

( 111 ) 216.523
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 02336
( 220 ) 2014.07.22.
( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó búzalisztből készült száraztészta.

( 111 ) 216.524
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03254
( 220 ) 2014.10.28.
( 732 ) Vitamin Szalon Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Első magyar zöldség-gyümölcs franchise
( 511 ) 31

Magyarországról származó friss zöldségek és gyümölcsök.

( 111 ) 216.525
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03139
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest
( 541 ) Aznaposok
( 511 ) 35

Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba
M1703

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes
terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás,
telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi
előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás ), fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások
(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;
oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri
szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok
lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.
( 111 ) 216.526
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03136
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Kuris Tamás, Budapest (HU)
( 541 ) Awful
( 511 ) 9

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

25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.527
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03883
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Patay Géza, Budapest
( 541 ) KATTÁRS
( 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).
M1704

16

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
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).
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).
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 ) 216.528
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03617
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Szegedi Női Vízilabda Egyesület, Szeged (HU)
( 740 ) Drégelyi Zoltán József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz

tréning); gyakorlati képzés (szemléltetés); időmérés sporteseményeken; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
( 111 ) 216.529
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03494
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) 1996 SZERENCSI BONBON
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
( 111 ) 216.530
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03490
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) PARADOX-Hungary Scorpio Biztonsági Szolgálat Kft., Szeged (HU)

M1705

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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).
37

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

szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.531
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 02529
( 220 ) 2014.08.12.
( 732 ) Net-jog.hu Kft., Maglód (HU)
( 541 ) Net-jog.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás
üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szponzorok
felkutatása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szalgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek küldése.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi kutatás;

képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; személyes háttéradatok vizsgálata.
( 111 ) 216.532
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00406
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROZELLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.533
( 151 ) 2015.08.28.
M1706

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 15 00404
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RECANTO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.534
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00403
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) POLATIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.535
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00401
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AVALON PARK - Élmény a természetben.
( 511 ) 41
43

Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.
Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdölőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

( 111 ) 216.536
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00400
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) OSTOLIT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.537
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00395
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LORMINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.538
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00271
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) dr. Fekete János, Balatonfenyves (HU)
Fekete László, Balatonfenyves (HU)
dr. Seffer István, Kaposvár (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Dr. Seffer Life Elixir "Minden korty mosoly"
M1707

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Elixírek, gyógyitalok, vitaminkészítmények.

( 111 ) 216.539
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 02650
( 220 ) 2014.08.29.
( 732 ) I Love Bio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 591 )
( 511 ) 5
30

Diétás élelmiszerek.
Gabonakészítmények, extrudált növényi eredetű élelmiszerek, snackok.

( 111 ) 216.540
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03262
( 220 ) 2014.10.29.
( 732 ) Gablini Vagyonkezelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Személyautók, tehergépkocsik, munkakagépek, autóalkatrészek, autógumik, gépjárműjavitáshoz szükséges

gépek és szerszámok, szofverek kereskedelmi bonyolítása; vásárok; termék bemutatók és kereskedelmi és
reklámcélú kiállítások szervezése; marketing tevékenység.
36

Biztosítások; alkusz/ügynöki tevékenység; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;pénzügyi

ügyletek bonyolítása.
41

Szakmai képzések; marketing és reklám kiadványok; könyvkiadás; rádió- és televíziós valamint internetes

programok készítése.
( 111 ) 216.541
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03730
( 220 ) 2014.12.09.
( 732 ) HCH IMMO Kft., Hévíz (HU)
( 740 ) dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

39

Utazásszervezés.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.542
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03731
( 220 ) 2014.12.09.
( 732 ) Zhang Da Zheng, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 216.543
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03734
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Nagy Attila, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 6
11

Lécek fémből; fémtömegcikk.
Csillárok; lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra;

lampionok; mennyezetvilágítások; haranglámpák, gömb alakú lámpák; ívlámpák; világító berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.544
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03737
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A Városliget fénypontja
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.545
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03875
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Minden nagyon egyben van.
( 511 ) 16

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

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.546
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03871
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.547
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 14 03870
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.548
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00407
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TALIPID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.549
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00405
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROXINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.550
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00402
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PAMPAKORAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 216.551
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00396
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NEBLINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.552
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00393
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KYLITA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.553
( 151 ) 2015.08.28.
( 210 ) M 15 00277
( 220 ) 2015.01.30.
( 732 ) Ádám Roland, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Cirkuszi előadások amerikai cirkuszművészek fellépésével; cirkuszi szórakoztatási szolgáltatások amerikai

cirkuszművészek fellépésével.
( 111 ) 216.556
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03920
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) Nagy Nóra, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kamondi Mónika, Dr. Kamondi Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 35

Árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely
kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;
reklámszövegek szerkesztése; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
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lebonyolítása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; zenei produkciók.
( 111 ) 216.557
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03916
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) Németh Krisztina Mária, Tata (HU)
( 541 ) NKM Design
( 511 ) 40

Kerámia készítés.

( 111 ) 216.558
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03915
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) Németh Krisztina Mária, Tata (HU)
( 541 ) NKM Őrangyal ékszerek
( 511 ) 40

Kerámia készítés.

( 111 ) 216.559
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03912
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) Hamad International Airport Management and Operational Company, Doha (QA)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Repülőtér irányítása és üzemeltetése; üzleti adminisztráció áru és személyszállítás területén.
Légi utasszállítás; légi áru- és termékszállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés; légi szállítás;

vízi utazások szervezése; utak szervezése; helyfoglalás utazáshoz; futárszolgálat; szállítással kapcsolatos
foglalások; szállítási információk nyújtása.
( 111 ) 216.560
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03632
( 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 ) PILLE
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
M1712

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.561
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03630
( 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
( 546 )

( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 216.562
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03629
( 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
( 546 )

( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 216.563
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03517
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)
( 740 ) dr. Vinnai Balázs, Miskolc
( 541 ) Tokaji Ősz
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.564
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03516
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)
( 740 ) dr. Vinnai Balázs, Miskolc
( 546 )
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.565
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03515
( 220 ) 2014.11.20.
( 732 ) BORCode Gourmet-Wine-School Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.566
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03283
( 220 ) 2014.10.30.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.567
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03168
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Adamaski Antal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina 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).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

M1714

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
szereplő valamennyi áru).

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 216.568
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03752
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) ALBA-EXTRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kápolnásnyék (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, joghurt, kefir, kumisz [tejes ital], milk shake-ek [tejalapú

frappé italok], prosztokvasa [savanyított tej], rjazsenka [erjesztett sült tej], sajtok, sűrített tej, szmetana [tejföl],
tej, tejes italok, tejet tartalmazó italok, tejoltó, tejsavó, tejszínhab, tejszín [tejtermék], tejtermékek, vaj, vajkrém;
fűszerek és növényi származású adalékok hozzáadásával ízesített tejtermékek, füstölt sajtok; natúr és ízesített
túrók, túrókrémek, tej alapú szendvicskrémek.
35

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

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek
előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; statisztikák összeállítása; számítógépes
nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám
szolgáltatások.
( 111 ) 216.569
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03633
( 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 ) Diabmanag
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 111 ) 216.570
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03392
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) UFA Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kelemen Kinga, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
38

Ruházati cikkek, cipők, kalapáru (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Telekommunikáció, teletext szolgáltatás, TV-, rádió- és kábeltelevíziós, valamint on-line műsorok

sugárzása; on-line számítógépes szolgáltatások, üzenetek gyűjtése, nyújtása és továbbítása számítógép útján is;
képek továbbítása számítógép segítségével; e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefonálással kapcsolatos
szolgáltatások, SMS szolgáltatások, WAP szolgáltatások, MMS szolgáltatás.
41

Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, rádiós és televíziós szórakoztató műsorok; filmgyártás és

sokszorosítás, filmek bernutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang és/vagy képrögzítő
készülékeken történő gyártása, sokszorosítása, ezen hang és/vagy kép felvevőhordozók bemutatása és
kölcsönzése; rádiós és televíziós, szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése; stúdió szolgáltatások és
stúdiók bérlése, ideértve a film, a rádió és televíziós műsorok elkészítéséhez szükséges felszereléseket,
berendezéseket; rádiós és televíziós felvevőkészülékek kölcsönzése; szabadidő és szórakoztató központok;
nyilvános szóraktatás, cirkuszi előadások, állatbemutatók; színházi előadások, musical-ek; koncertek, turnék,
színházi, táncos és/vagy zenés előadások és divatbemutatók szervezése és lebonyolítása; sport és kulturális
tevékenységek, valamint versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kiadása, folyóiratok
kölcsönzése; kereskedelmi vásárok, oktatási és kulturális célú kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 216.571
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03282
( 220 ) 2014.10.30.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.572
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 03048
( 220 ) 2014.10.03.
( 732 ) Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest
( 541 ) MAGMA FLEX
( 511 ) 6

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

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

7

Mezőgazdasági tevékenységben használt gépek; szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem
kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító automaták.
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.573
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 14 01400
( 220 ) 2014.05.05.
( 732 ) GUABER S.R.L., Casalecchio di Reno (IT)
( 740 ) dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; ásványi készítmények növényi tápoldatokhoz; műtrágya, tápoldat

növényekhez; növények növekedését szabályozó készítmények.
5
21

Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; parazitaölő szerek.
Fecskendők virágok és más növények öntözéséhez.

( 111 ) 216.574
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 15 00288
( 220 ) 2015.02.02.
( 732 ) Friss Oxigén Alapítvány, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen
( 546 )
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Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 216.575
( 151 ) 2015.09.01.
( 210 ) M 15 00150
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Szabó Péter, Tófej (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Orsolya, Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 541 ) Delta, a stílusfüggetlen zenekar.
( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

( 111 ) 216.580
( 151 ) 2015.09.02.
( 210 ) M 13 00741
( 220 ) 2013.03.19.
( 732 ) Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Hagymási Miklós, Törökbálint
( 541 ) gyógybolt
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 216.581
( 151 ) 2015.09.03.
( 210 ) M 15 00557
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ruszthy Dániel, Budapest
( 541 ) Groupama Biztosító - Bizalomból biztonság
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás
formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek
formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon
keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés
elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás
és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási
ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy
hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás
és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,
biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk
nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel
kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási
igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és
kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,
egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos
ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,
egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,
egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,
egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,
felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,
vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,
speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi, biztosítási és szakmai képzés; oktatás, továbbképzés,
iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és kulturális tevékenységek
szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 216.582
( 151 ) 2015.09.03.
( 210 ) M 15 00558
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ruszthy Dániel, Budapest
( 541 ) Bizalomból biztonság
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás
formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek
formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon
keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés
elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás
és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási
ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy
hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás
és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,
biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk
nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel
kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási
igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és
kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,
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egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos

ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,
egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,
egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,
egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,
felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,
vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,
speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

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

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és
kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
A rovat 180 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 139.643
( 210 ) M 94 04474
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.076
( 210 ) M 04 04873
( 180 ) 2014.12.07.
( 111 ) 185.079
( 210 ) M 04 05137
( 180 ) 2014.12.31.
( 111 ) 185.087
( 210 ) M 04 04911
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.089
( 210 ) M 04 05063
( 180 ) 2014.12.21.
( 111 ) 185.122
( 210 ) M 04 05067
( 180 ) 2014.12.21.
( 111 ) 185.124
( 210 ) M 04 05134
( 180 ) 2014.12.30.
( 111 ) 185.126
( 210 ) M 04 05025
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.128
( 210 ) M 04 05022
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.129
( 210 ) M 04 05020
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.130
( 210 ) M 04 05019
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.131
( 210 ) M 04 05017
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( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.132
( 210 ) M 04 05016
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.133
( 210 ) M 04 05015
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 185.135
( 210 ) M 04 04869
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 185.136
( 210 ) M 04 04868
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 185.137
( 210 ) M 04 04867
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 185.138
( 210 ) M 04 04864
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 185.139
( 210 ) M 04 04856
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 185.229
( 210 ) M 04 04996
( 180 ) 2014.12.15.
( 111 ) 185.231
( 210 ) M 04 04995
( 180 ) 2014.12.15.
( 111 ) 185.283
( 210 ) M 04 04897
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 185.294
( 210 ) M 04 04952
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 185.298
( 210 ) M 04 05104
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.309
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( 210 ) M 04 04967
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 185.324
( 210 ) M 04 04961
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 185.343
( 210 ) M 04 05099
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.365
( 210 ) M 04 05047
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 185.366
( 210 ) M 04 05048
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 185.369
( 210 ) M 04 05043
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 185.402
( 210 ) M 04 04944
( 180 ) 2014.12.10.
( 111 ) 185.406
( 210 ) M 04 05080
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.407
( 210 ) M 04 05082
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.408
( 210 ) M 04 05083
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.411
( 210 ) M 04 05086
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.423
( 210 ) M 04 04900
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 185.428
( 210 ) M 04 04891
( 180 ) 2014.12.08.
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( 111 ) 185.429
( 210 ) M 04 04947
( 180 ) 2014.12.10.
( 111 ) 185.430
( 210 ) M 04 04903
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 185.432
( 210 ) M 04 05077
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.433
( 210 ) M 04 05076
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.435
( 210 ) M 04 05044
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 185.439
( 210 ) M 04 04941
( 180 ) 2014.12.10.
( 111 ) 185.440
( 210 ) M 04 05078
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.441
( 210 ) M 04 05079
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 185.444
( 210 ) M 04 04942
( 180 ) 2014.12.10.
( 111 ) 185.474
( 210 ) M 04 04841
( 180 ) 2014.12.03.
( 111 ) 185.475
( 210 ) M 04 04843
( 180 ) 2014.12.03.
( 111 ) 185.476
( 210 ) M 04 04844
( 180 ) 2014.12.03.
( 111 ) 185.480
( 210 ) M 04 05001
( 180 ) 2014.12.16.
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( 111 ) 185.481
( 210 ) M 04 05002
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.482
( 210 ) M 04 05003
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.483
( 210 ) M 04 05004
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.484
( 210 ) M 04 05005
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.485
( 210 ) M 04 05006
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.486
( 210 ) M 04 05007
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.487
( 210 ) M 04 05008
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.490
( 210 ) M 04 05013
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.491
( 210 ) M 04 05014
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 185.492
( 210 ) M 04 05125
( 180 ) 2014.12.29.
( 111 ) 185.493
( 210 ) M 04 05127
( 180 ) 2014.12.29.
( 111 ) 185.546
( 210 ) M 04 04923
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.547
( 210 ) M 04 04927
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( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.553
( 210 ) M 04 04920
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.554
( 210 ) M 04 04925
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.555
( 210 ) M 04 05073
( 180 ) 2014.12.21.
( 111 ) 185.557
( 210 ) M 04 04924
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.559
( 210 ) M 04 04926
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 185.733
( 210 ) M 04 04966
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 185.738
( 210 ) M 04 04960
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 185.752
( 210 ) M 04 05100
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.762
( 210 ) M 04 05111
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.772
( 210 ) M 04 05098
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 185.842
( 210 ) M 04 04971
( 180 ) 2014.12.14.
( 111 ) 185.845
( 210 ) M 04 05118
( 180 ) 2014.12.27.
( 111 ) 185.846
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( 210 ) M 04 05119
( 180 ) 2014.12.27.
( 111 ) 185.983
( 210 ) M 04 04975
( 180 ) 2014.12.14.
( 111 ) 185.984
( 210 ) M 04 04970
( 180 ) 2014.12.14.
( 111 ) 185.985
( 210 ) M 04 04825
( 180 ) 2014.12.01.
( 111 ) 185.987
( 210 ) M 04 04823
( 180 ) 2014.12.01.
( 111 ) 185.988
( 210 ) M 04 04822
( 180 ) 2014.12.01.
( 111 ) 185.996
( 210 ) M 04 04815
( 180 ) 2014.12.01.
( 111 ) 186.021
( 210 ) M 04 04857
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 186.022
( 210 ) M 04 04865
( 180 ) 2014.12.06.
( 111 ) 186.023
( 210 ) M 04 05024
( 180 ) 2014.12.17.
( 111 ) 186.105
( 210 ) M 04 04953
( 180 ) 2014.12.13.
( 111 ) 186.120
( 210 ) M 04 05101
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 186.267
( 210 ) M 04 04910
( 180 ) 2014.12.09.
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( 111 ) 186.342
( 210 ) M 04 05054
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.344
( 210 ) M 04 05040
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.347
( 210 ) M 04 05051
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.349
( 210 ) M 04 05055
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.350
( 210 ) M 04 05053
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.351
( 210 ) M 04 05032
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.352
( 210 ) M 04 05038
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.353
( 210 ) M 04 05056
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.359
( 210 ) M 04 05052
( 180 ) 2014.12.20.
( 111 ) 186.419
( 210 ) M 04 04816
( 180 ) 2014.12.01.
( 111 ) 186.705
( 210 ) M 04 05130
( 180 ) 2014.12.30.
( 111 ) 186.706
( 210 ) M 04 04999
( 180 ) 2014.12.16.
( 111 ) 186.707
( 210 ) M 04 04998
( 180 ) 2014.12.16.
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( 111 ) 187.025
( 210 ) M 04 04986
( 180 ) 2014.12.15.
( 111 ) 187.111
( 210 ) M 04 04895
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 187.187
( 210 ) M 04 05133
( 180 ) 2014.12.30.
( 111 ) 187.308
( 210 ) M 04 05028
( 180 ) 2014.12.18.
( 111 ) 188.190
( 210 ) M 04 04833
( 180 ) 2014.12.02.
( 111 ) 188.512
( 210 ) M 04 04840
( 180 ) 2014.12.02.
( 111 ) 188.676
( 210 ) M 04 04899
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.681
( 210 ) M 04 05081
( 180 ) 2014.12.22.
( 111 ) 188.889
( 210 ) M 04 04832
( 180 ) 2014.12.02.
( 111 ) 188.904
( 210 ) M 04 04890
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.905
( 210 ) M 04 04888
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.906
( 210 ) M 04 04886
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.909
( 210 ) M 04 04889
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( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.926
( 210 ) M 04 04883
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 188.931
( 210 ) M 04 04896
( 180 ) 2014.12.08.
( 111 ) 190.057
( 210 ) M 04 04935
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 190.545
( 210 ) M 04 04932
( 180 ) 2014.12.09.
( 111 ) 191.256
( 210 ) M 04 05112
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 191.257
( 210 ) M 04 05113
( 180 ) 2014.12.23.
( 111 ) 193.702
( 210 ) M 04 04946
( 180 ) 2014.12.10.
( 111 ) 198.214
( 210 ) M 04 05074
( 180 ) 2014.12.21.
A rovat 122 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 125.222
( 732 ) Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE)
( 111 ) 143.527
( 732 ) Irish Distillers Limited, Dublin 4 (IE)
( 111 ) 144.887
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 144.888
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 144.889
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 144.891
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 144.895
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 146.360
( 732 ) La Mer Technology, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 147.022
( 732 ) Premier Nutrition Corporation, Emeryville, California (US)
( 111 ) 147.395
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 147.529
( 732 ) Kodak Alaris Inc., Rochester, New York (US)
( 111 ) 147.924
( 732 ) Evoqua Water Technologies LLC, Alpharetta, Georgia (US)
( 111 ) 148.074
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 148.076
( 732 ) Hermés International, Párizs (FR)
( 111 ) 148.110
( 732 ) MSD CONSUMER CARE, INC., Memphis, Tennessee (US)
( 111 ) 148.128
( 732 ) Time Out Group Limited, London WC2H 8AD (GB)
( 111 ) 148.398
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( 732 ) CABOT CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)

( 111 ) 148.478
( 732 ) SHL Group Limited, Thames Ditton, Surrey (GB)
( 111 ) 148.479
( 732 ) SHL Group Limited, Thames Ditton, Surrey (GB)
( 111 ) 148.555
( 732 ) Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)
( 111 ) 149.392
( 732 ) Kinetico Incorporated (Ohio államban bejegyzett cég), Newbury, Ohio (US)
( 111 ) 149.730
( 732 ) Ems-Chemie AG, Domat/Ems (CH)
( 111 ) 150.607
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 150.697
( 732 ) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
( 111 ) 152.057
( 732 ) JTEKT CORPORATION, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 111 ) 155.467
( 732 ) Budget Rent A Car System, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Parsippany, New Jersey
(US)
( 111 ) 186.045
( 732 ) Jaubertné Rapi Szilvia, Budapest (HU)
( 111 ) 186.190
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 111 ) 186.191
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
( 111 ) 186.592
( 732 ) Dobogó Pincészet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.208
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.503
( 732 ) Carant ANTENNA Kft., Győr (HU)
( 111 ) 187.613
( 732 ) Naturgold Farms Kft., Szendrő (HU)
( 111 ) 187.618
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( 732 ) "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

( 111 ) 187.957
( 732 ) OMV Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 189.900
( 732 ) Erfurt & Sohn Magyarország Forg. Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.465
( 732 ) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
A rovat 37 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 147.529
( 732 ) Kodak Alaris Inc., Rochester, New York (US)
( 111 ) 148.478
( 732 ) SHL Group Limited, Thames Ditton, Surrey (GB)
( 111 ) 148.479
( 732 ) SHL Group Limited, Thames Ditton, Surrey (GB)
( 111 ) 150.348
( 732 ) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka-fu (JP)
( 111 ) 163.960
( 732 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 111 ) 164.073
( 732 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 111 ) 165.361
( 732 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 111 ) 165.362
( 732 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 111 ) 193.076
( 732 ) GEM HOME KFT., Budapest (HU)
( 111 ) 193.819
( 732 ) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE) (IT)
( 111 ) 196.114
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.793
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.594
( 732 ) profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.595
( 732 ) profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.129
( 732 ) V-TECHNIKA Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.699
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 201.267
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.971
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.434
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.049
( 732 ) InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 111 ) 206.372
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.334
( 732 ) TEQBALL HOLDINGS S.A.R.L., Luxembourg (LU)
( 111 ) 214.352
( 732 ) TEQBALL HOLDINGS S.A.R.L., Luxembourg (LU)
( 111 ) 214.540
( 732 ) TEQBALL HOLDINGS S.A.R.L., Luxembourg (LU)
( 111 ) 214.581
( 732 ) TEQBALL HOLDINGS S.A.R.L., Luxembourg (LU)
( 111 ) 214.667
( 732 ) Sunbelt Developments AG, Zug (CH)
A rovat 26 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 117.991
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.992
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.995
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 121.123
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 121.125
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 121.315
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 122.293
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.073
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.074
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.075
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.101
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.111
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.149
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.156
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.443
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.866
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 124.071
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 124.142
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 111 ) 124.193
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 124.259
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.409
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.411
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.985
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.986
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.987
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 126.693
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 127.109
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 129.915
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 129.919
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 129.920
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 129.921
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 129.922
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.228
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.236
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.247
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.298
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.299
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.300
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.348
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.615
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.616
( 732 ) Mars Petcare UK, Slough, Berkshire (GB)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.617
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.618
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( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.619
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.620
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.746
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.747
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.748
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.750
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.770
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.772
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.877
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.878
( 732 ) Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.989
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.990
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 131.994
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.996
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 131.997
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 132.207
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 132.491
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 132.855
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.735
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.766
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.277
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.437
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.778
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 134.952
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.432
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 135.433
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.452
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.668
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.688
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.696
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.732
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.803
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 136.021
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 136.022
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 136.066
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.016
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.513
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 138.175
( 732 ) Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 138.504
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 138.713
( 732 ) Mars Horsecare UK Limited, Slough, Berkshire (GB)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.281
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia 22101-3883 (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.291
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.294
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.295
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.296
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia 22101-3883 (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.862
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 139.867
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.261
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.311
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.642
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( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.643
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.644
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.879
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.894
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.935
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.020
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.089
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.134
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.258
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.316
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.388
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.411
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 141.564
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.636
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.683
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.702
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.708
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 141.787
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.028
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.107
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.587
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.890
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.993
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 143.057
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 143.248
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 143.277
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 143.321
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.200
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.605
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.688
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.703
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.712
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.383
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 145.817
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.853
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 146.070
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 146.714
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 147.005
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 147.894
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 148.076
( 732 ) Hermés International, Párizs (FR)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 148.555
( 732 ) Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 149.392
( 732 ) Kinetico Incorporated (Ohio államban bejegyzett cég), Newbury, Ohio (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 149.437
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.442
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.561
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.985
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.986
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.991
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.112
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.227
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.277
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( 732 ) Mars Horsecare UK Limited, Slough,Berkshire (GB)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.329
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.387
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 150.607
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.688
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.618
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.930
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 152.561
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 152.588
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 152.696
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 152.969
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 153.886
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 153.914
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 154.880
( 732 ) NV Masterfoods SA, St. Stevens Woluwe (BE)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 155.180
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 155.856
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 156.007
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 156.345
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 156.492
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 156.494
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 157.101
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 158.686
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 158.687
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 159.123
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 159.308
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 159.315
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 160.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.291
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.328
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.331
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.661
( 732 ) MARS INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.831
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 160.954
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.113
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.265
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.272
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.318
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.439
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 161.547
( 732 ) ROYAL CANIN U.S.A., INC., St. Peters (US)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 162.459
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 162.677
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 162.807
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 162.819
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 163.138
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 163.209
( 732 ) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), McLean, Virginia állam (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 163.986
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 165.523
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 167.325
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 168.497
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 168.908
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 168.913
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.125
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( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.128
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.129
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.155
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.484
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 169.812
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 170.593
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 170.742
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 170.743
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 170.942
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 171.425
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.413
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.415
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

M1751

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 172.470
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.685
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.700
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.995
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.282
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.375
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.831
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.991
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.469
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.600
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 175.018
( 732 ) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 175.053
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 175.302
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 176.460
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 176.499
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 176.592
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 178.715
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 179.489
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 181.273
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 182.522
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 182.541
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 182.605
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 182.763
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 183.176
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 183.177
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 183.272
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

( 111 ) 183.501
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 184.188
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 185.550
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 185.884
( 732 ) Mars, Incorporated , McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 186.190
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 186.191
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 186.232
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 187.208
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 187.330
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 189.833
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 190.547
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 190.644
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 194.529
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( 732 ) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 197.134
( 732 ) EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Sándor József szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 111 ) 198.043
( 732 ) MARS Inc., McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 198.075
( 732 ) MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 198.866
( 732 ) MARS, INCORPORATED, Mc.LeaN, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 201.470
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 205.953
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
A rovat 253 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 117.991
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 117.992
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 117.995
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 121.123
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 121.125
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 121.315
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 122.293
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( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

( 111 ) 123.073
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.074
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.075
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.101
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.111
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.149
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.156
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.443
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 123.866
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 124.071
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 124.142
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 124.193
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 124.259
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.409
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.411
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.985
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 125.986
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 125.987
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 126.693
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 127.109
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 129.915
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 129.919
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 129.920
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 129.921
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 129.922
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.228
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.236
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.247
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.298
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.299
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.300
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.348
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.615
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.616
( 732 ) Mars Petcare UK, Slough, Berkshire (GB)
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( 111 ) 131.617
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.618
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.619
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.620
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.746
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.747
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.748
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.750
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.770
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.772
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.877
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.878
( 732 ) Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)
( 111 ) 131.989
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.990
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.994
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.996
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 131.997
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 132.207
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( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 111 ) 132.491
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 132.855
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 133.735
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 133.766
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 134.277
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 134.437
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 134.778
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 134.952
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.432
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.433
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.452
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.668
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.688
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.696
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.732
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 135.803
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 136.021
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 136.022
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 136.066
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 137.016
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 137.513
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 138.175
( 732 ) Mars Drinks UK Limited, , Slough, (GB)
( 111 ) 138.504
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 138.713
( 732 ) Mars Horsecare UK Limited, Slough, Berkshire (GB)
( 111 ) 139.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.281
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia 22101-3883 (US)
( 111 ) 139.291
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.294
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.295
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.296
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia 22101-3883 (US)
( 111 ) 139.862
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 139.867
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.261
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.311
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 140.642
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.643
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.644
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.879
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.894
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 140.935
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.020
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.089
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.134
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.258
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.316
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.388
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.411
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.564
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.636
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.683
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.702
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 141.708
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( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

( 111 ) 141.787
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 142.028
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 142.107
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 142.587
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 142.890
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 142.993
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 143.057
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 143.248
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 143.277
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 143.321
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.200
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.605
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.688
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.703
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 144.712
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 145.383
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 111 ) 145.817
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 145.853
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 146.070
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 146.714
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 147.005
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 147.894
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 148.076
( 732 ) Hermés International, Párizs (FR)
( 111 ) 149.392
( 732 ) Kinetico Incorporated (Ohio államban bejegyzett cég), Newbury, Ohio (US)
( 111 ) 149.437
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 111 ) 149.442
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 111 ) 149.561
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 149.985
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 149.986
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 149.991
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 150.112
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 150.227
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 150.277
( 732 ) Mars Horsecare UK Limited, Slough,Berkshire (GB)
( 111 ) 150.329
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 150.387
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 150.607
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 150.688
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 151.618
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 151.930
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 152.561
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 152.588
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 152.696
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 152.969
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 153.886
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 153.914
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 154.880
( 732 ) NV Masterfoods SA, St. Stevens Woluwe (BE)
( 111 ) 155.180
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)
( 111 ) 155.856
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 156.007
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 156.345
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 156.492
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 156.494
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( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 111 ) 157.101
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 158.686
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 158.687
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 159.123
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 159.308
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 159.315
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.153
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.291
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.328
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.331
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.661
( 732 ) MARS INCORPORATED, McLEAN, Virginia (US)
( 111 ) 160.831
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 160.954
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 161.113
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 161.265
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 161.272
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 161.318
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
M1765

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 161.439
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 161.547
( 732 ) ROYAL CANIN U.S.A., INC., St. Peters (US)
( 111 ) 162.459
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 162.677
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 162.807
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 162.819
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 163.138
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 163.209
( 732 ) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), McLean, Virginia állam (US)
( 111 ) 163.986
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 165.523
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 167.325
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 168.497
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 168.908
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 168.913
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 169.125
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 169.128
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 169.129
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 169.155
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 169.484
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 169.812
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 170.593
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 170.742
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 170.743
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 170.942
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 171.425
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.413
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.415
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.470
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.685
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.700
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 172.995
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 173.282
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 173.375
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 173.831
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 173.991
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( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

( 111 ) 174.469
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 174.600
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 175.018
( 732 ) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 175.053
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 175.302
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 176.460
( 732 ) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 176.499
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 176.592
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 178.715
( 732 ) MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)
( 111 ) 179.489
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 181.273
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 111 ) 182.522
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 182.541
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 182.605
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 182.763
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 183.176
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 183.177
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
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( 111 ) 183.272
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 183.501
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 184.188
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 185.550
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 185.884
( 732 ) Mars, Incorporated , McLean, Virginia (US)
( 111 ) 186.190
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
( 111 ) 186.191
( 732 ) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
( 111 ) 186.232
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 186.667
( 732 ) Budapest Papír Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.952
( 732 ) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
( 111 ) 186.969
( 732 ) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
( 111 ) 187.330
( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 187.613
( 732 ) Naturgold Farms Kft., Szendrő (HU)
( 111 ) 188.464
( 732 ) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
( 111 ) 188.813
( 732 ) KOFOLA a.s.,, Krnov (CZ)
( 111 ) 188.814
( 732 ) KOFOLA a.s.,, Krnov (CZ)
( 111 ) 189.069
( 732 ) KOFOLA a.s.,, Krnov (CZ)
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( 111 ) 189.833
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 111 ) 190.547
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 190.644
( 732 ) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 192.863
( 732 ) KOFOLA a.s.,, Krnov (CZ)
( 111 ) 192.933
( 732 ) Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
( 111 ) 193.021
( 732 ) KOFOLA HOLDING a.s., Ostrava (CZ)
( 111 ) 194.529
( 732 ) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 196.143
( 732 ) Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
( 111 ) 198.043
( 732 ) MARS Inc., McLean, Virginia (US)
( 111 ) 198.075
( 732 ) MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)
( 111 ) 198.866
( 732 ) MARS, INCORPORATED, Mc.LeaN, Virginia (US)
( 111 ) 201.470
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 111 ) 205.953
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
A rovat 262 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 125.222
( 732 ) Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE)
( 111 ) 150.607
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 171.229
( 732 ) Intelsat Investments S.A., Luxembourg (LU)
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( 111 ) 176.406
( 732 ) Intelsat Investments S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 187.208
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.613
( 732 ) Naturgold Farms Kft., Szendrő (HU)
( 111 ) 187.618
( 732 ) "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 194.465
( 732 ) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
( 111 ) 197.134
( 732 ) EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 198.129
( 732 ) V-TECHNIKA Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 14 01754
( 731 ) VIAN Befektetési , Üzletviteli Tanácsadő és Építőipari Generálkivitelező Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 14 03057
( 731 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 210 ) M 14 03058
( 731 ) FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 14 03299
( 731 ) Laudisz József, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Káposztás Zoltán, dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 14 02941
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 14 02942
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 14 02949
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 00810
( 731 ) URAI-VÁMOSI MEDICIN STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dömötör László ügyvéd, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 00842
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01336
( 731 ) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin; S.B.G.& K.Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 210 ) M 15 01474
( 731 ) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 01631
( 731 ) Freethinker Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 210 ) M 15 02110
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 02111
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 11 02103
( 731 ) InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 240.928
( 541 ) MARVIS
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 529.447
( 541 ) OLIGOBS
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.164.415
( 541 ) HALO
( 511 ) 1, 34
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.169.110
( 541 ) BOND
( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.183.519
( 546 )

( 511 ) 4, 7, 9, 35, 37, 39-40, 42, 45
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.190.702
( 541 ) UBOOT
( 511 ) 32-33, 43
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.222.701
( 546 )
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( 511 ) 16, 35, 39, 41, 43
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.249.135
( 546 )

( 511 ) 29-32
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.139
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.158
( 541 ) BRAINPHYS
( 511 ) 1
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.189
( 541 ) OREANDA
( 511 ) 33
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.195
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.269
( 541 ) LORINDEN
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.270
( 541 ) MOTIKO
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( 511 ) 29-30, 32
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.287
( 541 ) CLICLOK
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.305
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.388
( 541 ) winebank
( 511 ) 39
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.392
( 541 ) MERFLUAN
( 511 ) 3, 21
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.415
( 541 ) FASAVIT
( 511 ) 2, 19, 35
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.416
( 541 ) FINALIT
( 511 ) 16-17
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.532
( 546 )
( 511 ) 3, 41-42
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( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.544
( 546 )

( 511 ) 1-2, 4
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.561
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.569
( 546 )

( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.597
( 546 )

( 511 ) 6
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.616
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.619
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( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.716
( 541 ) WOK STREET
( 511 ) 39, 43
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.748
( 541 ) MULTI-LET
( 511 ) 9, 11, 35
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.758
( 546 )

( 511 ) 35, 38-39, 42
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.780
( 546 )

( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.838
( 541 ) DULSEVIA
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.249.974
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( 546 )

( 511 ) 35, 38-39, 42
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.022
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.033
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.038
( 546 )

( 511 ) 2-3, 5
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.102
( 541 ) KOLD
( 511 ) 1, 7, 11, 30, 32
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.104
( 546 )
( 511 ) 5, 30
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.132
( 541 ) FOCUSFORCE
( 511 ) 10
( 580 ) 2015.06.04.
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( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.164
( 546 )

( 511 ) 4, 11, 34
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.246
( 546 )

( 511 ) 12, 35
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.285
( 546 )

( 511 ) 20, 22, 25, 28, 35
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.292
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.314
( 541 ) ColorFlex
( 511 ) 1-2, 16
( 580 ) 2015.06.04.
( 450 ) GAZ 21/2015
( 111 ) 1.250.342
( 541 ) JACOB SCHWEPPE
( 511 ) 32-33
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( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.436
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.437
( 546 )

( 511 ) 37, 39, 42
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.438
( 541 ) STYLE BOXX
( 511 ) 35, 44
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.475
( 541 ) OPTICUM
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.484
( 541 ) PARCILECT
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.485
( 541 ) SOPHISTIC
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.496
( 546 )
( 511 ) 43
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
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( 111 ) 1.250.620
( 546 )
( 511 ) 35-36, 38-39, 42-43, 45
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.671
( 541 ) INOC
( 511 ) 7, 9, 11-12, 18, 20, 22, 24-25, 28
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.686
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 25, 28, 38, 41-42
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.708
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.721
( 546 )
( 511 ) 32-33, 35
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.731
( 546 )
( 511 ) 30, 43
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.736
( 541 ) YaYa Chews
( 511 ) 5, 30
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.861
( 546 )
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( 511 ) 36, 41, 43
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.889
( 546 )
( 511 ) 1, 16-17
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.250.964
( 541 ) BERNING
( 511 ) 35
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.251.002
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.251.051
( 546 )

( 511 ) 9, 11, 42
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.251.062
( 546 )
( 511 ) 7, 11, 24
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.251.089
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( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
( 111 ) 1.251.152
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.06.11.
( 450 ) GAZ 22/2015
A rovat 67 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 836.606
( 151 ) 2015.09.04.
( 111 ) 862.344
( 151 ) 2015.09.04.
( 111 ) 990.922
( 151 ) 2015.09.04.
( 111 ) 1.053.808
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.103.286
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.123.136
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.125.221
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.533
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.553
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.582
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.614
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.629
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.632
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.633
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.635
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.670
( 151 ) 2015.09.02.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

( 111 ) 1.232.715
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.728
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.736
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.740
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.796
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.797
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.800
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.849
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.232.891
( 151 ) 2015.09.02.
( 111 ) 1.234.100
( 151 ) 2015.09.04.
( 111 ) 1.234.192
( 151 ) 2015.09.04.
( 111 ) 1.234.194
( 151 ) 2015.09.04.
A rovat 28 darab közlést tartalmaz.
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