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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 03240
( 220 ) 2014.10.27.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANNON
( 511 ) 29

Magyarországról származó sonka.

( 210 ) M 15 00355
( 220 ) 2015.02.10.
( 731 ) VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ViWa Vitaminvíz - Igyál egészségeset!
( 511 ) 5
32

Vitaminkészítmények.
Alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek (italok); izotóniás italok; lítiumos vizek; termékek

ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek (italok).
41

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

( 210 ) M 15 00436
( 220 ) 2015.02.16.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Ksenia
( 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), elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzők, beléptetőrendszerek, videó
megfigyelőrendszerek, kaputelefonok.
( 210 ) M 15 00739
( 220 ) 2015.03.13.
( 731 ) Normbenz Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói
tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás; reklámanyagok
terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
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kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási

megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 15 00816
( 220 ) 2015.03.20.
( 731 ) Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek;diapozitívok; diavetítők; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók;

DVD-lejátszók; egér-alátétek; elektronikus határidőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus
zsebfordítógépek; hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek;
hangrögzítő szalagok; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; mozifilmek, exponált;
pendrájvok [USB];rádiókészülékek; rádiók járművekbe;rajzfilmek; video játékkazetták.
16

Albumok; katalógusok; könyvek; könyvjelzők; poszterek; prospektusok; értesítések [papíráruk]; újságok.

35

Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közönségszolgálat; közvéleménykutatás; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szövegfeldolgozás;
szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing
szolgáltatások;televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások
számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás.
38

Fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

kábeltelevíziós műsorszórás; üzenetek küldése.
41

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

könyvkiadás; rádiós szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Grafikusművészi tervezési szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

45

Horoszkóp elkészítése.

( 210 ) M 15 00862
( 220 ) 2015.03.25.
( 731 ) BSP Ingatlanberuházó Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 33

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

áru).
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( 210 ) M 15 00943
( 220 ) 2015.04.01.
( 731 ) LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente, Dr. Sazbó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mozgóképfilm, video, zenei kiadványok, CD, DVD, hangkazetta, számológépek, számítógépek,

számítógépes szoftverek; tanítási és oktatási eszközök.
16

Könyvek, papíripari cikkek, irodai felszerelések, a bútorok kivételével.

28

Játékkártyák.

41

Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, zenemű- és könyvkiadás, kölcsönzés, filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket.
( 210 ) M 15 01047
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sári Miklós, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Pályaválasztási tanácsadás.

( 210 ) M 15 01051
( 220 ) 2015.04.13.
( 731 ) Tószeg Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Szegedi József, Balatonboglár
( 541 ) LET's WASH
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01057
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) Debreczeni Ildikó Márta, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 16

Élő előadások bemutatása.

25

Szórólapok, kiadványok.

41

Pólók, sapkák, mellények.

( 210 ) M 15 01084
( 220 ) 2015.04.17.
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( 731 ) Kádek Gábor, Virt (SK)

( 740 ) dr. Schmidt Ildikó, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Kötőnyagok vakolatokhoz; vakolathoz használatos kötőanyagok; vakolatkeményítő anyagok; penészesedés

megelőzésére szolgáló anyagok; nedves, vizes helyiségek vízzáró vakolására, felújítására való anyagok.
17

Szigetelő vakolat; vízzáró, légáteresztő alapvakolat; szigetelőanyagok; vízzáró burkolatok; szigetelő

anyagok épületek nedvesedése ellen.
19

Homlokzati vakolat; vakolóanyagok építési célokra; vakolóanyagok beázás ellen.

( 210 ) M 15 01121
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

( 210 ) M 15 01124
( 220 ) 2015.04.23.
( 731 ) Hajdú Sándorné, Túrkeve (HU)
Hajdú Sándor, Túrkeve (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 15 01153
( 220 ) 2015.04.27.
( 731 ) Móróné Bozsó Anna, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) STELÁZSI
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák a kistermelői, házi,

kézműves kiskereskedelmi tevékenységgel; online kereskedelemmel; antikváriummal kapcsolatban.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; panziók; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 01154
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( 220 ) 2015.04.27.
( 731 ) Móróné Bozsó Anna, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, a kistermelői, házi,

kézműves kiskereskedelmi tevékenységgel; online kereskedelemmel; antikváriummal kapcsolatban.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; panziók; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 01168
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) Veska - 2 company s.r.o. Magyarországi Fióktelep, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. M. Molnár Viktória, Dr. M. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás) háromcsillagos superior szolgáltatásoknak megfelelően.
( 210 ) M 15 01188
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Global Telehealth Solutions Central Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rágyánszki Ákos, Budapest
( 541 ) TELENET DOCTOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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).
( 210 ) M 15 01205
( 220 ) 2015.05.04.
( 731 ) Timeless Truth Trading Co. Limited, Kaohsiung City 803 Taiwan R.O.C. (TW)
( 740 ) Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TIMELESS TRUTH
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Kozmetikai szerek; arcpakolások; arckrémek; arctisztító krémek; bőrápoló krémek nem gyógyszerészeti

készítmények, bőrápoló készítmények; bőrfehérítő krémek; bőralapozó; bőrhidratáló krémek; nem gyógyhatású
bőrápoló készítmények, bőrfehérítő készítmények, nevezetesen szérumok és kozmetikai kapszulák; bőrvilágosító
összetételek (kozmetikai); kézkrémek; parfümök; esszenciális olajok; tusfürdők, nem gyógyszerészeti
fürdőkészítmények, nevezetesen filteres teák fürdéshez; szappanok testápoláshoz; hajformázó zselék; hajformázó
készítmények; hajkondícionálók; samponok, leheletfrissítők friss mentával; szemkrémek.
35

Reklámozás, árverési szolgáltatások, reklámanyagok kiadása, termékminták, áruminták terjesztése,

import-export ügynökségek, áruk kereskedelmi célú bemutatása kommunikációs médiában, reklámanyagok
megjelentetése, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás, tv-reklámok, árverések hálózatokon
keresztül, kozmetikai szerek nagy- és kiskereskedelme, szépészeti berendezések nagy- és kiskereskedelme,
ápolószerek nagy- és kiskereskedelme, táplálékkiegészítők nagy- és kiskereskedelme, kozmetikai maszkok nagyés kiskereskedelme, tanácsadás fogyasztóknak (kereskedelmi információk és kozmetikai szerekre vonatkozó
eladási, értékesítési promóciókra vonatkozó tájékoztatás), fogyasztói tanácsadás, értékesítési promóciókkal
kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01210
( 220 ) 2015.05.04.
( 731 ) OÁZIS Kertészet Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) dr. Petrőczy Zsuzsanna, 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 15 01254
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Farkas Sándor, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Boros Andrea, Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01255
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Puskás Bálint Dénes 50%, Budapest (HU)
Vörös Bálint 50%, Zalaszentbalázs (HU)
( 740 ) dr. Varga Balázs,D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) B'Bros
( 511 ) 25
28

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01259
( 220 ) 2015.05.07.
( 731 ) Famíliatészta Kft., Mezőberény (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
39

Lisztek és gabonakészítmények, magyar alapanyagokból készült tésztafélék.
Magyar alapanyagokból készült termékek gyártása, szállítása, csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 15 01261
( 220 ) 2015.05.07.
( 731 ) PT. Multistrada Arah Sarana, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabu (ID)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok járművekhez, azok alkatrészei és szerelvényei.

( 210 ) M 15 01265
( 220 ) 2015.05.07.
( 731 ) Martinovics György, Páty (HU)
( 546 )
( 511 ) 36
39

Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; irodák (ingatlanok) bérlete.
Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; raktározás, tárolás; raktárbérlet; garázsbérlet;

parkolóhelyek bérlete.
( 210 ) M 15 01297
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Tarcal Község Önkormányzata, Tarcal (HU)
( 541 ) Országos Borkirálynő Választás
( 511 ) 41

Szórakoztatás és kulturális tevékenység, szórakoztatási és kulturális tevékenység biztosítása rendezvény

keretében.
( 210 ) M 15 01308
( 220 ) 2015.05.14.
( 731 ) Erdősné Dr. Pusztai Gabriella, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; felsőoktatási képzések és szolgáltatások; oktatási intézményi

szolgáltatások; oktatás kutatás; oktatás fejlesztés; oktatáshoz tartozó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási
anyagok fejlesztése; oktatási célú bemutató, konferenciák, kiállítások rendezése.
( 210 ) M 15 01315
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( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) Smilepaper.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton termékek, csomagolóanyagok, háztartási és higiéniai papírtermékek, kéztörlők,

papírzsebkendők, toalett papírok; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek.
( 210 ) M 15 01338
( 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 01349
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi

infrastruktúra biztosítása, elsődlegesen cserekereskedelmi, valamint hagyományos kereskedelmi ügyletekhez, és
ennek adminisztárciója, elsődlegesen Interneten, vagy hagyományos kereskedelmi egységeken.
36

Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek; cserekereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi

tevékenység, online fizetés, valutaváltás, ingatlanok adás-vétele, ingatlanberuházások lebonyolítása.
38

Távközlés; kereskedelmi partnerek egymás közötti kommunikációjának lebonyolítása, partnercsoportok

szervezése és ezek kommunikációjának lebonyolítása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; cserélt, értékesített tárgyak, szolgáltatások szállítása,

szállításának szervezése, csomagküldés, csomagkiszállítás.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; csereügyletek lebonyolítására alkalmas

szoftverek fejlesztése, üzemeltetése, ilyen szolgáltatást nyújtó számítástechnikai háttér fejlesztése, kiépítése és
üzemeltetése.
( 210 ) M 15 01380
( 220 ) 2015.05.22.
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( 731 ) LFP Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Hágen András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01381
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Kruták Zsófia Anna, Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket.
Árusító standok bérbeadása; kis- és nagykereskedelmi tevékenység karácsonyi dekorációs termékek:

lakásdekoráció, virágkötészeti dekorációs termékek ajándéktárgyak, gyertyák, illatgyertyák, gyertyatartók,
mécsestartók, lakásdekorációs és virágkötészeti alapanyagok, ajándéktasakok, csomagolóanyagok,
üdvözlőkártyák- műfenyők, műfenyő girlandok, textil szalagok és masnik, karácsonyfa műanyag- és üveggömb
díszek, csúcsdíszek, boák, szárazvirág és termések dekorációs kellékek, fém süteményes dobozok, textil
alapanyagú karácsonyi díszek, műanyag és textil karácsonyi figurák vonatkozásában; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.
44

Virágkötészet.

( 210 ) M 15 01393
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Meglepkék Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Hátsó gondolatok
( 511 ) 28

Játékok, társasjátékok, táblajátékok, játékszerek, videojátékok.

( 210 ) M 15 01413
( 220 ) 2015.05.26.
( 731 ) Vattay Flóra, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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állatbőrök és írhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és

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

Textíliák és textiláruk.

25

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

( 210 ) M 15 01425
( 220 ) 2015.05.27.
( 731 ) EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft., Tahitótfalu (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 15 01436
( 220 ) 2015.05.28.
( 731 ) Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) LearningAge
( 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).
( 210 ) M 15 01468
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Miklós Szilárd, Herceghalom (HU)
( 541 ) ARANNEXIO
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

28

Játékok, játékszerek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 15 01469
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Medaquatica Kft., Tése (HU)
( 541 ) TiniMemó
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 15 01470
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; kozmetikai krémek.
Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot
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tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára: diétás

készítmények.
30

Teák, ételízesítők, fűszerek.

( 210 ) M 15 01471
( 220 ) 2015.06.01.
( 731 ) Németh Attila, Ják (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 6

Öntőformák alumínium öntéshez, alumíniumból készült tömegcikkek.

28

Horgászfelszerelések.

42

Ipari formatervezés, műszaki tervezői szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01478
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) SAS Magyarország Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Földényi Rita, Földényi, Lászay & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen szállodai étteremben nyújtott zene, zenével, élő előadásokkal,

showműsor produkcióval, karaoké és diszkó szolgáltatással kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások.
43

Éttermi és vendéglátó szolgáltatások, vendéglátó, étterem, söröző, kávéház, kávébár, gyorsétterem és bár

szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01481
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) Bender György, Székesfehérvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 39
43

Áruszállítás, ételek házhozszállítása.
Kitelepüléses vendéglátás, vendéglátás, étterem, büfé.

( 210 ) M 15 01514
( 220 ) 2015.06.05.
( 731 ) Vincze Krisztián, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
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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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01532
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok, nevezetesen vodka és vodka termékek.

( 210 ) M 15 01533
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Alkoholos italok, nevezetesen vodka és vodka termékek.

( 210 ) M 15 01537
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Novala Net Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01539
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Premium Health Concepts Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 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).
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).
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 01540
( 220 ) 2015.06.09.
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( 731 ) Benei és Társa Vagyonkezelő Ingatlan és Ingó Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Fajván Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

35

Kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01541
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Filmszínházi előadások; szórakoztatás.

( 210 ) M 15 01542
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
Szórakoztatás; filmszínházi előadások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; élő

előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
előadóművészek szolgáltatásai; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; jegyirodai
szolgáltatások[szórakoztatás]; színházi produkciók.
43

Rendezvényhez termek kölcsönzése.

45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 210 ) M 15 01543
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; élő előadások

bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás].
43

Rendezvényhez termek kölcsönzése.

45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.
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( 210 ) M 15 01544
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; élő előadások bemutatása; hangversenyek

szervezése és lebonyolítása; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás.
43

Rendezvényhez termek kölcsönzése.

( 210 ) M 15 01545
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Színházi produkciók; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése

és lebonyolítása; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai).
( 210 ) M 15 01546
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Fölföldi Petra, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) dr. Bősze Anikó, Budapest
( 541 ) HABLEGÉNY
( 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);
alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek;
ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej [alkoholszegény ital]; gyömbérsör;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;
készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;
malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok];
pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla
[alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
33

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

áru); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak
[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; emésztést elősegítő italok
[tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör;
pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
43

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

valamennyi szolgáltatás); állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek;
gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,
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étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; 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.
( 210 ) M 15 01548
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Fölföldi Petra, Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) dr. Bősze Anikó, Budapest
( 541 ) BOZZANTE
( 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);
alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek;
ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej [alkoholszegény ital]; gyömbérsör;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;
készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;
malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok];
pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla
[alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
33

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

áru); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak
[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; emésztést elősegítő italok
[tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör;
pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
43

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

valamennyi szolgáltatás); állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek;
gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; 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.
( 210 ) M 15 01552
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Happy Tennis Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Sportcikkek és felszerelések.
Reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; teniszversenyek igazgatása és promóciója;

kereskedelmi ügyletek.
41

Szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; sportesemények és sportversenyek megrendezése;
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sportesemények és sportversenyek megszervezése; sport klub szolgáltatások; teniszmeccsek szervezése;

teniszoktatás; teniszpálya biztosítása; teniszpályák kölcsönzése; teniszpályák üzemeltetése; testnevelés; nevelés;
sport- és kulturális tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; teniszpálya szolgáltatások; oktatás, vagyis
tenisz-oktatást kínáló képzés és fizikaikondíció-javító programok nyújtása; szórakoztatás; szakmai képzés.
( 210 ) M 15 01555
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Rácz Éva, Kálmánháza (HU)
( 541 ) Aranyalma
( 511 ) 3

Kozmetikum.

( 210 ) M 15 01556
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Rácz Éva, Kálmánháza (HU)
( 541 ) ARANYMENTA
( 511 ) 3

Kozmetikum.

( 210 ) M 15 01561
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Pillár Anita, Szentes (HU)
Pillár József, Szentes (HU)
ifj. Pillár József, Szentes (HU)
Pillár Józsefné, Szentes (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti, élő növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fűszernövények,

díszpaprikák, díszparadicsom, ehető virágok.
( 210 ) M 15 01562
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Pillár Anita, Szentes (HU)
Pillár József, Szentes (HU)
ifj. Pillár József, Szentes (HU)
Pillár Józsefné, Szentes (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti, élő növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fűszernövények,

díszpaprikák, díszparadicsom, ehető virágok.
( 210 ) M 15 01587
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Erőforrások a világnak
( 511 ) 40
41

Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
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( 210 ) M 15 01590
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
40

Anyagmegmunkálás (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 01591
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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).
40

Anyagmegmunkálás (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 01593
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
17

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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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 01594
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
40

Anyagmegmunkálás (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 01598
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) Nutriversum Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálék-kiegészítők gyógyászati célra sportolók és testépítők számára, táplálék-kiegészítők nem gyógyászati

célra sportolók és testépítők számára.
( 210 ) M 15 01600
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) Art & Smart Egg Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Smart Egg
( 511 ) 9

Video játékprogramok, letölthető szoftver termékek, számítógépes szoftveralkalmazások, számítógépes játék

applikációk [szoftver].
16

Papíráruk, iskolaszerek [papíráruk], írókészletek, írószerek, írófelszerelések, tolltartók; papír- vagy

műanyag tasakok; uzsonnatartó dobozok papírból; uzsonna csomagolására szolgáló papír vagy műanyag tasakok.
25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

28

Játékszerek, építőjátékok, hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, játékkártyák, játékmodellek,

plüssfigurák [játékok], táblajátékok, társasjátékok, trükkös játékok, videó játékgépek.
( 210 ) M 15 01603
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) Diamond Deal Kft., Ócsa (HU)
( 740 ) Darmos Sándor, Ócsa
( 541 ) Diamond Deal
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 15 01606
( 220 ) 2015.06.11.
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( 731 ) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

( 740 ) Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad
( 541 ) Septoptim
( 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 01607
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)
( 740 ) Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad
( 541 ) Suprachol
( 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 01608
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)
( 740 ) Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad
( 541 ) Venturax
( 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 01609
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TIBIATYA
( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló étterme; székek,
asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 01610
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló étterme; székek,
asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 01643
( 220 ) 2015.06.15.
( 731 ) Patikaplus Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vass Tibor ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), 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).
( 210 ) M 15 01668
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Andornaktálya Községi Önkormányzat, Andornaktálya (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01682
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Nagy Ildikó Emese, Veresegyház (HU)
( 541 ) Sunglae
( 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,
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keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9

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

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

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01683
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Magyar Pékszövetség 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szikora János,Dr. Szikora János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Magyarországról származó kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
Reklámozás.

( 210 ) M 15 01688
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) CLT-UFA S.A. Luxembourg, Luxemburg (LU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01690
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
( 554 )
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Magyarországról származó húskonzervek, máj, májpástétomok.

( 210 ) M 15 01718
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37

Gépkocsik karbantartása és javítása, járművek olajozása, gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik

mosása, gépkocsik rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása, járműjavító műhelyek.
40

Anyagmegmunkálás: kőolaj feldolgozás.

( 210 ) M 15 01719
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) Mihálka István, Érd (HU)
( 740 ) dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BLUBBER music
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése
[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása;
iskolai szolgáltatások [képzés]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák
kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy filmstúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték;
zenei produceri tevékenység.
( 210 ) M 15 01727
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) Roomescape Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 210 ) M 15 01728
( 220 ) 2015.06.26.
( 731 ) Szép Jelen Alapítvány, Gánt - Bányatelep (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) legyalogló mátrix
( 511 ) 35

Információk adabázisokba rendezése fogyasztók számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak,

fogyasztói tanácsadás és információ weboldalon keresztül.
41

Oktatás, tanfolyam-szervezés, egészségvédő klub-szolgáltatás.

43

Vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, élelmezési információk nyújtása.

44

Egészségügyi tanácsadás, életmód tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, dietetikai tanácsadás.

( 210 ) M 15 01735
( 220 ) 2015.06.26.
( 731 ) Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kérdő Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár (szolgáltatások), helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, motelek, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése,
vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 15 01782
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Li Qiang, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) MERY INMERY
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01790
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) CEVA-PHILAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAREK-DÍJ
( 511 ) 41

Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szakmai továbbképzés az állatgyógyászat

területén, ezen belül szakmai díjak odaítélése és kiadása.
( 210 ) M 15 01791
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) CEVA-PHILAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAREK-NAPOK
( 511 ) 41

Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szakmai továbbképzés az állatgyógyászat

területén.
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Állatgyógyászati szolgáltatások.

44

( 210 ) M 15 01794
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

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

39

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

raktározás, tárolás.
41

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

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 15 01924
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) VELOSAT Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

szolgáló készülékek és berendezések elektromos kerékpárokhoz.
12

Elektromos járművek, elektromos kerékpárokhoz, kerékpárok és ezekhez tartozó alkatrészek, melyek ebbe

az osztályba tartoznak.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01952
( 220 ) 2015.07.20.
( 731 ) Humbák Művek Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HUMBÁKFÖLDE
( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01977
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
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( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ACOFAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 15 01990
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Nagy Judit, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
35

Krémek; kozmetikai krémek; smink termékek; dekor kozmetikai termékek.
Kozmetikai termékek, smink termékek, dekor kozmetikai termékek kereskedelme interneten; franchise

rendszer kiépítése, működtetése.
44

Kozmetikai arckezelés; arc és testmasszázs; kozmetikai testkezelések; kozmetikai tanácsadás;

szépségszalonok; smink készítés; manikűr; pedikűr; fodrászat.
( 210 ) M 15 02070
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) Varga Krisztián, Csévharaszt (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.
( 210 ) M 15 02071
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények,

szövetlágyító szerek; fehérítők mosodai, mosási célokra; folteltávolító, folttisztító készítmények; textíliák
színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához; keményítő
mosodai, mosási célokra.
( 210 ) M 15 02072
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SURF
( 511 ) 3

Mosószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények,

szövetlágyító szerek; fehérítők mosodai, mosási célokra; folteltávolító, folttisztító készítmények; textíliák
színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához; keményítő
mosodai, mosási célokra.
( 210 ) M 15 02288
( 220 ) 2015.08.25.
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( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) ROZUVA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
A rovat 95 darab közlést tartalmaz.
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