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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

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

CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
Magyarország
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IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
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

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
Indonézia
Írország
Izrael
Man-sziget
India
Irak
Iráni Iszlám Köztársaság
Izland
Olaszország
Jersey
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
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MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
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

Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
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)

TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

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

(60)

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
(70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
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 módo(90)
sítási 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)
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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)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfata- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
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
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
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(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 meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

T6

Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege for(591)szín- vagy színes megjelölés
dításának benyújtásáról
(600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
T7 Korlátozott európai szabadalom
adatai
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
(641) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításának bibliográfiai
bejelentés ügyszáma
adataiban
(646) megosztás esetén a korábbi
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításában
(660) a belső elsőbbség adatai
T10 Európai szabadalom igénypontokon (700)A jogosult, a képviselő és az engekívüli szövegének magyar nyelvű
délyes adatai
fordítása
(731) bejelentő
U8 Helyreigazítás a használati minta(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
oltalmi leírások bibliográfiai adatalajstrom szerinti jogosult vagy
iban
a lajstromozási eljárásban
A publikáció fajtája (a WIPO 16.
U9 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
szabványa szerint)
oltalmi leírásokban
(740) képviselő
(791) engedélyes
A
1996. január 1-je előtti bejelentési
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
nappal rendelkező szabadalmi beA rovatok rendezési elvei
jelentések közzététele, illetve köz- azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
zététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
A1 1996. január 1-je utáni bejelentési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok bejelentések, illetve a megadott szabanappal rendelkező szabadalmi be(111) lajstromszám
dalmak és használati mintaoltalmak adajelentések közzététele és tájékozta(141) a lajstromozási eljárás és az
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési
tás az elvégzett újdonságkutatásról
oltalom megszűnésének napja mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(151) a lajstromozás napja
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
A2 1996. január 1-je utáni bejelentési
(156) a megújítás napja
a Locarnói Megállapodás szerinti osztánappal rendelkező szabadalmi be(180)
a
lejárat
napja
lyonként csoportosítva, az első helyen
jelentések, növényfajta-oltalmak
(200)Bejelentési adatok
szereplő bejelentők nevének betűrendjéközzététele
(210) a bejelentés ügyszáma
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
A3 Külön tájékoztatás az 1996. január
(220) a bejelentés napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
1-je utáni bejelentési nappal ren(230) a kiállítási elsőbbség adatai
meg.
delkező szabadalmi bejelentésekben
(250) a bejelentés benyújtásának
a közzétételt követően elvégzett
helye
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
újdonságkutatásokról
(300)Uniós elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tarB1 Megadott szabadalmak, növényfaj- (400)A Nemzetközi Iroda részéről történő talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
ta-oltalmak
közzététel adatai
szerint.
B2 Korlátozott szabadalmak
(450) a Nemzetközi Irodánál a közB8 Helyreigazítás a szabadalmi leírázétételt tartalmazó lap száma A szabadalmi bejelentések közzététele
sok bibliográfiai adataiban
(500)Egyéb adatok
című rovatban a T betűvel kezdődő doB9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá(511)az árujegyzék vagy a termék- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
sokban
jegyzék a Nizzai Megállapo- bejelentési nappal rendelkező teljes
T1 Európai szabadalmi bejelentések
dás szerint, adatközlésnél csak vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokuaz osztályok száma szerepel
mentumszám halasztott vizsgálatú szaigénypont fordításának közzététele
(540)a földrajzi árujelző megneve- badalmi bejelentésre utal.
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak
zése
szövege fordításának benyújtásáról
(541)a megjelölés közönséges
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
T3 Európai szabadalmi bejelentések
írásmóddal
bejelentések az ügyszám, a megadott
igénypontjai fordítás-kijavításának
(546)a
megjelölés
ábrával,
illetve
a
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstközzététele
közönségestől
eltérő
írásromszám szerinti sorrendben jelennek
T4 Európai szabadalmak szövege formóddal
meg.
dítás-kijavításának közzététele
(551)együttes vagy tanúsító védT5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
jegy
A védjegy és földrajzi árujelző bejelenEgyezmény szerinti felszólalási el(554)térbeli megjelölés
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
járásban módosítással fenntartott
(555)hologrammegjelölés
a lajstromozások lajstromszám szerinti
európai szabadalmak szövege for(556)hangmegjelölés
sorrendben jelennek meg.
dításának benyújtásáról
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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,

M1836
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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).
M1837

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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.
M1838
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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
M1839

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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
M1840
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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;
M1841

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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
M1842

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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.
M1843

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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,
M1850

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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 )

M1857

( 511 ) 29

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).

M1858

41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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.
M1859

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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)
M1860

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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.
M1861

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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.

M1862

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 216.780
( 151 ) 2015.10.14.
( 210 ) M 15 02169
( 220 ) 2015.08.10.
( 732 ) VolDan Investments Limited, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd, Dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
Kötvények és értékpapírok vásárlása és értékesítése, valamint kibocsátása,finanszírozási szolgáltatások,

letelepedési államkötvények vásárlása és saját váltó kibocsátása, ügynöki szolgáltatások nyújtása a Letelepedési
Magyar Államkötvény Programban.
( 111 ) 216.781
( 151 ) 2015.10.14.
( 210 ) M 15 02170
( 220 ) 2015.08.10.
( 732 ) VolDan Investments Limited, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd, Dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
Kötvények és értékpapírok vásárlása és értékesítése, valamint kibocsátása,finanszírozási szolgáltatások,

letelepedési államkötvények vásárlása és saját váltó kibocsátása, ügynöki szolgáltatások nyújtása a Letelepedési
Magyar Államkötvény Programban.
( 111 ) 216.792
( 151 ) 2015.10.14.
( 210 ) M 15 01986
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) TRADESTORING s.r.o., Bratislava-Ružinov 821 05 (CZ)
( 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.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 216.888
( 151 ) 2015.10.14.
( 210 ) M 15 02510
( 220 ) 2015.09.15.
M1863

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 732 ) C.E. Clusters Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); hal-, tengeri ételek

és puhatestűek; tojások és tojástermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; olajok és zsírok; burgonya alapú
rágcsálnivalók; burgonya-hasábformájú chipsek; burgonyagombóc; csontleves, húsleves; csirkesaláta;
cézársaláta; dióalapú snack-ételek; elkészített húslevesek; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek; elsősorban tengergyümölcseit tartalmazó előre csomagolt
ételek; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó
előre csomagolt fagyasztott főételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; fánkok; főtthúsételek;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsdesszertek; húslevesek, erőlevesek; joghurt desszertek; kész saláták;
készételek húsból; levesek; mártások; omlettek; raguk, pörköltek; röszti; sültburgonya; tejes pudingok;
tejtermékekből készült desszertek;teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy
lényegében húsból készült készételek; zöldségalapú előételek.
30

Feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek;
kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só,fűszerek és ízesítőszerek; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek;
burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; burgonyalisztből készült sós készételek; búzából készült
rágcsálnivalók; chips [gabonakészítmény]; csokoládé alapú szeletek[készétel]; csirkét tartalmazó szendvicsek;
dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; elkészített pizzaételek; előre
csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; főkéntkenyérből álló
rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó készételek; főként rizst tartalmazó ételek; főként tésztából álló ételek;
főként tésztát tartalmazó készételek; friss lepények, piték; fűszerekkel ízesített sós kekszek; gyümölcsös
sütemények/torták[édes vagy ízesített]; melegszendvicsek; lasagnék; metélttészta-alapú készételek; nacho
[kukorica chips]; pizza; puffasztott rizs szelet; rizslisztből készült snack termékek; sajtburgerek [szendvicsek];
salátát tartalmazó szendvicsek; sonkát tartalmazóleveles tészta; spagetti húsgombóccal; szusi; szezámmagból
készült rágcsálnivalók; szendvicsek; sós sütemények; tortilla; tésztasaláták; tésztaételek; töltött tészták.
43

Étel- és italellátás; vendéglátás; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; házhoz szállító éttermek; kültéri étkeztetési szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;
étel és ital cateringintézményeknek; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermek
idegenforgalmi célokra; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; bár szolgáltatások; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben ésbárokban; ételrendelési szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 15 00505
( 220 ) 2015.02.24.
( 731 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Csomagolópapír; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak.
Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, élő növények és virágok kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; marketing és reklám tevékenység; termékek bemutatók szervezése; üzletek, boltok, áruházak
üzemeltetése; franchise rendszerek üzemeltetése.
39

Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

41

Nevelés; szakmai képzések.

42

Mezőgazdasági kertészeti és növények, virágok témákban kutatói tevékenységek és ezzel összefüggő

szoftver fejlesztések.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 15 00633
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 15 00877
( 220 ) 2015.03.26.
( 731 ) Alveola Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SOLANIE-Professional Cosmetics a Kozmetikusok márkája
( 511 ) 3

Illatszer készítmények, kozmetikai bőrápoló szerek az intim higiéniai bőrápoló szerek kivételével, kozmetikai

krémek az intim higiéniai krémek kivételével, kozmetikai szerek az intim higiéniai termékek kivételével, krémek
bőrökhöz az intim higiéniaikrémek kivételével, lemosószerek kozmetikai használatra, napvédő krémek;
kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 216.091
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 12 04041
( 220 ) 2012.10.29.
( 732 ) RE-CORD MEGA Kft., Soltvadkert (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
4

Tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, zsírtalanító szerek (nem gyártás során való használatra).
Ipari olajok, ipari zsírok, kenőanyagok, kenőolajok, kenőzsírok, motorolajok, nedvesítő olajok, olajok

zsírozáshoz (épületeken), vágóolajok, világító üzemanyagok.
35

Áruminták te1jesztése, kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám

célú vásárok szervezése, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, reklámozás.
( 111 ) 216.092
( 151 ) 2015.06.29.
( 210 ) M 12 04042
( 220 ) 2012.10.29.
( 732 ) RE-CORD MEGA Kft., Soltvadkert (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
4

Tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, zsírtalanító szerek (nem gyártás során való használatra).
Ipari olajok, ipari zsírok, kenőanyagok, kenőolajok, kenőzsírok, motorolajok, nedvesítő olajok, olajok

zsírozáshoz (épületeken), vágóolajok, világító üzemanyagok.
35

Áruminták terjesztése, kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám

célú vásárok szervezése, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, reklámozás.
( 111 ) 216.334
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03452
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) GO Angol Tanfolyamok Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.
Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott
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publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
( 111 ) 216.335
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03453
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Fekete Gábor, Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.
Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
( 111 ) 216.336
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03454
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Fekete Gábor, Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.
Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
( 111 ) 216.337
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03455
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Fekete Gábor, Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.
Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
( 111 ) 216.339
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03449
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Válik Ferenc Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Hundog
( 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.
( 111 ) 216.340
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03571
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.341
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03572
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.342
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 02977
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Nagy János, Kecskemét (HU)
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( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok; irodabútorok.

( 111 ) 216.343
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03090
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Spíler Biergarten
( 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).
( 111 ) 216.348
( 151 ) 2015.08.19.
( 210 ) M 14 03456
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) ENO-PACK Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Horváth Máté, Szeged
( 546 )

( 511 ) 6
20

Zárókupakok palackokhoz, fémből.
Zárókupakok, nem fémből.

( 111 ) 216.349
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03451
( 220 ) 2014.11.17.
( 732 ) Fekete Gábor, Gödöllő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.
Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a
készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
( 111 ) 216.350
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( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03570
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Levente Antal, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információ; óvodák.
44

Beszédterápiás szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 216.351
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03573
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.352
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03574
( 220 ) 2014.11.24.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 216.354
( 151 ) 2015.08.19.
( 210 ) M 14 03694
( 220 ) 2014.12.04.
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( 732 ) MINDZ BUSINESS DESIGN Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Varnyú Viktor, Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 216.355
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03799
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, Bielefeld (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pillanatok
( 511 ) 29

Joghurt és túrókészítmények; desszertek, főleg tejből és/vagy az előbb említett tejkészítményekből, amelyek

hozzáadott gyümölcskészítményeket és/vagy friss gyümölcsöket, és/vagy ízesítő adalékokat, és/vagy ízesítőket
és/vagy csokoládét tartalmaznak.
30

Kész mandula pudingok [blanchmanges], mousse, kész zselék, kész zabdara, desszertek főleg búzadarából

és/vagy lisztből, amelyek hozzáadott gyümölcs készítményeket és/vagy friss gyümölcsöket, és/vagy ízesítő
adalékokat, és/vagy ízesítőket és/vagy csokoládét tartalmaznak; fogyasztásra kész édes szószok, mandula
pudingporok.
( 111 ) 216.356
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00034
( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) VISAL PLUS KFT., Szeged (HU)
( 740 ) Unk Ildikó, Szeged
( 541 ) DNASEQ4U
( 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 ) 216.357
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00036
( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) Mácsai Mercédesz Zita, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. György András, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÉLEKHAJÓ
( 511 ) 20

Temetkezési urnák.
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Utasszállítás, fuvarozás hajóval, személyszállítás, vízi járművel történő szállítás; temetkezési szállítás

hajóval.
45

Temetés; temetések, megemlékezések és búcsúztatók szervezése.

( 111 ) 216.358
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00037
( 220 ) 2015.01.12.
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;
sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín
(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;
zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.
30

Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,
jégkrém; jeges tea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari
termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek
(gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.
( 111 ) 216.359
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 14 03442
( 220 ) 2014.11.14.
( 732 ) Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős 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).
( 111 ) 216.361
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03576
( 220 ) 2014.11.21.
( 732 ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 8
9

Kulcstartó.
CD, pendrive.
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Boríték, levélpapír, újság, műsorfüzet, szórólap, plakát, toll, naptár, jegyzettömb, nyomdai kiadványok,

molinó, belépőkártya, pecsét, névjegykártyák, matricák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
18

Esernyő.

21

Bögre.

22

Nyakbaakasztó.

25

Póló.

34

Öngyújtó.

35

Reklámozás rendezvényeken ledfalon, reklámozásra kirakati felületen, megállító tábla.

( 111 ) 216.364
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03698
( 220 ) 2014.12.04.
( 732 ) Davidoff & Cie SA, Genf (CH)
( 740 ) dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy gyárilag előállított dohány; dohányáru; dohányhelyettesítők, nem gyógyszeri vagy gyógyító

célú; cigaretták; elektromos cigaretták; elektromos cigarettában használható folyadék; dohányzási cikkek,
cigarettagyújtók; hamutartók; gyufák.
( 111 ) 216.366
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03807
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) TerraZóna Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.367
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03811
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Cédrus Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
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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).
( 111 ) 216.368
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03812
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, 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).
( 111 ) 216.369
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03813
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, 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
M1874

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.370
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03814
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, 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).
( 111 ) 216.371
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03815
( 220 ) 2014.12.17.
( 732 ) Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, 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
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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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.373
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 02723
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Qlight
( 511 ) 9

Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
számológépek.
12

Kerékpár csengő, kerékpár pumpák.

17

Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

( 111 ) 216.374
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 02724
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9

Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
számológépek.
12

Kerékpár csengő, kerékpárpumpa.

17

Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

( 111 ) 216.377
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03319
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
Információk nyújtása biztosítási ügyekben.
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Utazásszervezés.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
( 111 ) 216.378
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03320
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

39

Utazásszervezés.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
( 111 ) 216.379
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03321
( 220 ) 2014.11.05.
( 732 ) QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

36

Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

39

Utazásszervezés.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
( 111 ) 216.410
( 151 ) 2015.08.11.
( 210 ) M 14 00892
( 220 ) 2014.03.21.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

( 511 ) 33

Vodka, ízesített vodka.

( 111 ) 216.662
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00038
( 220 ) 2015.01.12.
( 732 ) Kun Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Áloé vera növények, bogyók [friss gyümölcsök], cserjék, csírák növénytani célokra, diófélék [gyümölcsök],

fák [növények], fatörzsek, fenyőtobozok, gyep, természetes, gyökérzöldségek [táplálék], gyümölcsök, friss,
hagymák, friss [zöldség], karácsonyfák, konyhakerti növények, friss, koszorúk élővirágokból, magvak
[vetőmagvak], növények, nyers fa [anyag], nyers faanyag, farönk, nyers fakérgek, nyers parafa, olajbogyók, friss,
palánták, pálmafák, pálmalevelek, rózsatövek, szárított növények díszítésre, szárított virágok díszítésre, szezám
[növény], szőlő, friss, szőlőtőkék, virághagymák, virágok, élő, virágpor [nyersanyag], zöldségek, friss.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Állatkozmetika, egészségügyi tanácsadás, faiskolai szolgáltatások, fák gyógyvágása, fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére, féregirtás a mezőgazdaságban, a kertművelésben és az erdészetben,
fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, fogászat, gyepgondozás, gyógyszerészeti tanácsadás, gyomirtás, kertészet,
kertművelés, klinikák, kórházi szolgáltatások, koszorúkészítés, közfürdők higiéniai célokra,
manikűrszolgáltatások, masszázs, menhelyek, mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése, orvosi rendelők,
otthonok lábadozók utókezelésére, plasztikai sebészet, szanatóriumok, szépségszalonok, szociális otthonok,
tájkertész-szolgáltatások, tájtervezés, távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, tetoválás,
törökfürdők, virágkötészet.
( 111 ) 216.663
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00122
( 220 ) 2015.01.19.
( 732 ) Lengyel József, Nyúl (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30
35

Cukrász készítmények; cukrászati sütemények; díszek süteményekhez; marcipánok.
Cukrász készítmények, torták kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; cukrász készítmények, torták és

sütemények reklámozása, ezekkel összefüggő marketing tevékenység és termék bemutatók és kiállítások
szervezése.
41

Cukrász készítmények és torták készítésével kapcsolatos szakmai képzések, oktatások és könyvkiadás.

( 111 ) 216.664
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00270
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) Aquashop Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megrendelések

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával
kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; interneten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó,
vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás internetes oldalakon;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási, értékesítési
promóciók; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; megrendelések felvételéhez kapcsolódó
adminisztrációs szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások.
37

Úszómedencék karbantartása, vízvezeték-szerelés, villamos vezetékek javítása, kőműves munkák,

szivattyújavítás, szigetelési szolgáltatások [építés], tisztítógépek kölcsönzése, vízszigetelés [építőipar], takarítási
szolgáltatások.
40

Vízkezelés, vízkezelési szolgáltatások.

( 111 ) 216.665
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00274
( 220 ) 2015.01.30.
( 732 ) DELTA VISION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Seventh Age
( 511 ) 9

Rögzített szoftverek.

16

Könyvek; kártyák; plakátok; poszterek; prospektusok; szórólapok; térképek.

41

On-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; elektronikus könyvek on-line kiadása.

( 111 ) 216.666
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00525
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
( 111 ) 216.667
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00527
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK 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).
( 111 ) 216.668
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00528
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK 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,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.669
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00529
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÉNUSZ
( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.670
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 15 00654
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.671
( 151 ) 2015.09.11.
( 210 ) M 14 03497
( 220 ) 2014.11.19.
( 732 ) Onfire Charcoal Sdn. Bhd., Sarawak, Sibu (MY)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
4

Faszén kertészeti célokra; faszén talajjavítóként való használatra; aktivált faszén.
Faszén; faszén tüzelőanyagként való használatra; faszén brikettek; gyúlékony faszén brikettek; faszén alapú

termékek tüzelőanyagként való használatra; növényi faszén.
11

Faszén kályhák; faszén grillek; faszénnel fűtött fűtőtestek háztartási célokra.

( 111 ) 216.672
( 151 ) 2015.09.11.
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( 210 ) M 15 00795
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bethesda,
Maryland (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) THE RITZ-CARLTON
( 511 ) 36

Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen apartmanok, lakások, társasházak, időben megosztott

használati joggal rendelkező ingatlanok, villák, nyaralók és mindenféle ingatlanok, valamint a hozzá tartozó
berendezések és felszerelések fejlesztésével, vételével, eladásával, lízingelésével, finanszírozásával, kezelésével,
üzemeltetésével, bérbeadásával, promóciójával, közvetítésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanközvetítés;
ingatlantulajdon-kezelés, hitelbérlet, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; bankkártya szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; jótékonysági célú gyűjtések és adományok.
41

Oktatás biztosítása, nevezetesen szemináriumok, műhelyek, tanórák, konferenciák és szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása a vezetés fejlesztés, emberi erőforrások, ügyfélszolgálat, vásárlói és munkavállalói
elégedettség és lojalitás, munkavállalók toborzása, illetve munkavállalók tájékoztatása, tréning, és fejlesztés,
főzés, művészet, idegen nyelvek, etikett, kézművesség, természet és környezetvédelem területén; a
szállóvendégek ellátása oktatási és szórakoztatási célú információval a helyi látnivalókról és látványosságokról,
valamint ezzel kapcsolatos anyagok terjesztése; szórakozási, sport- és kulturális tevékenységek biztosítása;
kulturális vagy oktatási célú konferenciák és kiállítások szervezése; kaszinó szolgáltatások; szerencsejátékok;
kabaré szolgáltatások; éjszakai klubok; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató
rendezvényekre; egészség klub szolgáltatások (egészség és fitness), nevezetesen szolgáltatások, létesítmények,
oktatás és felszerelés rendelkezésre bocsátása a fitness és a testedzés területén; szolgáltatások, létesítmények,
oktatás és felszerelés rendelkezésre bocsátása a tenisz, úszómedencék, szabadidős tevékenységek, biciklizés, golf,
vízi sportok, lovaglás, síelés, strand hozzáférés és társadalmi események területén; golf klub, golfpálya és golf
oktatás szolgáltatások; rendezvények tervezése és intézése (nevezetesen különleges események rendezése,
szervezése, ütemezése és tervezése); művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások.
43

Szállodai szolgáltatások; éttermi, vendéglátási, bár és koktélbár szolgáltatások; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; általános célú létestmények biztosítása találkozók, konferenciák, kiállítások
céljára; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra;
valamint szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.
44

Fürdő (spa) szolgáltatások, nevezetesen arc, haj, bőr és testkezelés nyújtása, manikűr és pedikűr

szolgáltatások, masszázs szolgáltatások, gyantázási szolgáltatások és szépségszalonok.
( 111 ) 216.675
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 14 02941
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) 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; 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), kivéve a tűzmegelőzéshez és
tűzvédelemhez kapcsolódó áruk, szabadtéri elektromos és gázsütő rostélyok, elektromos és gáztűzhely
elszívóernyők, elektromos és gáz főzőedények, konyhai tűzhelyek, főzőlapok és hűtőgépek, kis elektromos
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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
háztartási használatra, 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.676
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 14 02942
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) 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; 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), kivéve a tűzmegelőzéshez és
tűzvédelemhez kapcsolódó áruk, szabadtéri elektromos 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
háztartási használatra, 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.677
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 14 02949
( 220 ) 2014.09.26.
( 732 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 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; 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
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berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), kivéve a tűzmegelőzéshez és

tűzvédelemhez kapcsolódó áruk, szabadtéri elektromos 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
háztartási használatra, 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.678
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 13 03376
( 220 ) 2013.11.19.
( 732 ) Franchice Concept Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
30

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.679
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 15 00713
( 220 ) 2015.03.11.
( 732 ) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörölköző; papírzsebkendők; szalvéták papírból;

toalettkendők papírból.
( 111 ) 216.680
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 14 03428
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( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
38

Mobiltelefonról ki/be kapcsolható, vezérelhető gépjármű biztosítás.
Mobiltelefon szolgáltatások.

( 111 ) 216.681
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 14 02584
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.684
( 151 ) 2015.09.14.
( 210 ) M 15 00021
( 220 ) 2015.01.09.
( 732 ) Lavina Szervíz Kft., Szokolya (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
4

Fémek edzésére szolgáló készítmények.
Ipari olajok; ipari viasz; ipari zsír; kenőanyagok; kenőanyag színezékek; kenő olaj; kenő zsír; kenőanyagok

faipari felhasználásra; adalékanyagok üzemanyagokhoz.
35

Kereskedelmi szolgáltatás; ipari olajok, zsírok, kenőanyagok, adalékanyagok kereskedelme.

( 111 ) 216.685
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00580
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Szinga Sport Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.686
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00587
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Equflow East Europe Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) Equflow
( 511 ) 9

Turbinás mérő.

( 111 ) 216.687
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00588
( 220 ) 2015.03.02.
( 732 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.688
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00592
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Bernáth Mária, Máriakálnok (HU)
( 740 ) dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár
( 541 ) BERNÁTH CUKRÁSZAT
( 511 ) 30

Kávé, kakaó, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; tészták, csokoládék, desszertek, cukorkák,

cukrászati termékek.
41

Oktatás.

43

Ételszobrászat, gyorséttermek (cukrászdák).

( 111 ) 216.689
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( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 14 03310
( 220 ) 2014.11.04.
( 732 ) KIEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dorog (HU)
( 740 ) dr. Vágó Laura, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OTTHONTEREMTÉS KÖNNYEDÉN
( 511 ) 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).
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).
( 111 ) 216.690
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 14 03427
( 220 ) 2014.11.13.
( 732 ) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
38

Mobiltelefonról ki/be kapcsolható, vezérelhető gépjármű biztosítás.
Mobiltelefon szolgáltatások.

( 111 ) 216.691
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 14 03792
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) PÁRIZSI UDVARHÁZ Ingatlanfejlesztő Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Lampé Zoltán, Dr. Lampé Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) PÁRIZSI UDVAR
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.692
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00457
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
( 111 ) 216.693
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00449
( 220 ) 2015.02.16.
( 732 ) P+K TEX Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14
25

Mandzsettagombok; nyakkendőtűk.
Ruházati cikkek, cipők.

( 111 ) 216.694
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00456
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, 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
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.695
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00458
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) Tervezz időben! A műsort a FundiMini Gyerekszámla támogatja.
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
M1888
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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).
( 111 ) 216.696
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00467
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.697
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00190
( 220 ) 2015.01.23.
( 732 ) Shi Yanwei, Budapest (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).
( 111 ) 216.698
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00461
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
14

Iránytűk.
Érmék; érmek; antik érmek és érmék; ajándékérmék; ékszerek nemesfémből; bugák, ingotok nemesfémből;

jelvények nemesfémből; medálok; művészeti tárgyak nemesfémből; szobrok nemesfémből; szobrocskák
nemesfémből; szálak nemesfémből; rézérmék; zsetonok.
16

Albumok; katalógusok; naptárak; iratgyűjtők; dossziék; hajtogató kartonok; laminálók; grafikai nyomatok;

grafikai ábrázolások; fényképek; levelezőlapok; kártyák; borítékok (papíráruk); ragasztószalagok irodai vagy
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háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; kézi lyukasztók; könyvkötő

felszerelések és gépek (irodai eszközök); fényképtartók; papírvágó kések (irodai cikkek); levélpapírok; ragasztók
(enyvek) papíripari vagy háztartási használatra; vonalzók (rajzoláshoz); ceruzák; töltőtollak; tuskihúzók;
könyvtámaszok; kartondobozok nevezetesen papírból készült; érmék tárolására szolgáló dobozok;
ceruzahegyezők; könyvjelzők; öntapadó címkék (papíráruk); tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására;
postabélyegek; iratkapcsok; irattűzők; poszterek; papíripari cikkek.
18

Aktatáskák; bőröndök; kézi tárcák; levéltárcák; névjegytartók; kártyatartók.

20

Antik érmék fa- és műanyag borítása.

28

Zsetonok játékokhoz.

35

Arany, platina, érmék, antikvitások és művészeti tárgyak nagy- és kiskereskedelmével kapcsolatos

szolgáltatások; marketing és reklámszolgáltatások; kiállítások szervezése.
36

Numizmatikai értékbecslés; régiségek értékbecslése; műtárgyak értékbecslése; értékek letétbe helyezése.

42

Numizmatikai tevékenységek szakértői vizsgálata; műalkotások és érmekollekciók azonosítása és

hitelesítése.
( 111 ) 216.699
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00464
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) FARLO Sp. z o.o. Spólka Komandytowo-Akcyjna, Jastrzebie Zdrój (PL)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal (nem élő), nem élő baromfi, vadhús, húskivonatok, tartósított és fagyasztott zöldségek, tartósított és

fagyasztott gyümölcsök, főzött zöldségek és gyümölcsök, szárított zöldségek és gyümölcsök, kandírozott
[cukrozott] gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök,étkezési zselék, lekvárok (dzsemek), párolt gyümölcsök,
kompótok, tojások, tejek, tejtermékek, étkezési olajok, étkezési zsírok, húsleves, erőleves, húsleves
koncentrátumok, sültburgonya, chips, gyümölcs chips, tartósított és szárított gombák, tejes italok [főként tejet
tartalmazók], mogyorófélék (elkészített), gyümölcssaláták, zöldségsaláták, burgonyapelyhek, paradicsompüré,
virágporkészítmények [élelmiszer], zöldséglevek főzéshez, halból készített élelmiszerek, sajt, gyümölcshéj,
felvágottak, gabonakivonatok élelmiszerként, levesek, leves készítmények, étkezési zselatin.
30

Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, liszt élelmiszerhez, kenyér, édességek, cukorkaáruk,

bonbonok (cukorkák), fagylaltok, jég (ehető), méz, melaszszirup, élesztő, sütőpor, mustár, ecet, szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások], fűszerek, ízesítők, ételízesítők [fűszer], ízesítőszerek, fűszerek, természetes és
mesterséges jég, aromák élelmiszerekhez, zsemlemorzsa, zsemlék, chips [gabonakészítmény], torták,
sütemények, teasütemények, cukorkák, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok, tea alapú italok, eszenciák
élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; gyümölcskocsonyák (cukrászáru); méhpempő
emberi fogyasztásra, nem orvosi célból; kakaó alapú élelmiszerek, szendvicsek, emberi fogyasztásra szánt
búzadara, ketchup, főzősó, darált kukorica, sültkukorica, pattogatott kukorica, fagylaltporok, majonéz, metélt
tészta, nudli, galuska, makaróni, tészták, liszttartalmú tésztafélék, liszttartalmú ételek, müzli, palacsinták; nem
gyógyászati infúziók; ehető süteménydíszek, sütemények, pástétomok, tésztában sült pástétom, ravioli, pizzák,
kukoricapehely, paradicsomszósz, süteménypor, pudingok, salátaöntetek, étkezési keményítő, maltóz,
desszertöntetek, sodók, kétszersültek, quiche [tésztában sült sós sodó], gyümölcslepények, tortilla,
élelmiszersűrítő anyagok, fűszernövények, tartósított és szárított kerti fűszernövények.
( 111 ) 216.700
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00583
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( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CuprOx
( 511 ) 5

Gombaölő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gyomirtó szerek,

herbicidek.
( 111 ) 216.701
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00333
( 220 ) 2015.02.06.
( 732 ) Nagy János, Budaörs (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Kovátsné dr. Rech Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
39

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); vízi sporteszköz kölcsönzése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) hazai és külföldi szakmai tanácskozások, kiállítások,
tapasztalatcserék, integrációs képzések, rendezvények szervezése és támogatása; kulturális és tudományos, sport
és társadalomismereti rendezvények, expedíciók, tapasztalatcserék szervezése és támogatása.
( 111 ) 216.702
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00331
( 220 ) 2015.02.06.
( 732 ) SCIN COSMETICS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa 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); natúr kozmetikumok, natúr arckrémek és testápolók, natúr tusfürdők,
natúr szappanok, natúr testradírok, natúr vajak és olajok.
( 111 ) 216.703
( 151 ) 2015.09.15.
( 210 ) M 15 00186
( 220 ) 2012.11.09.
( 732 ) Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPORTSDIRECT.COM
( 511 ) 4
10

Gyertyák karácsonyfához; gyertyák, illatosított.
Ortopédiai cikkek; egészségügyi kiegészítők sportoláshoz (védőfelszerelések, bandázsok, ízületvédők);

függesztő kötések sportoláshoz.
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26

Cipőfűzők.

27

Gyékények.

30

Cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére.

( 111 ) 216.705
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00143
( 220 ) 2015.01.19.
( 732 ) Ribarics Ádám, Budapest (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); táska, pénztárca, szatyor, női
táska.
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

alsóneműk, alsószoknya, bikini, blúz, bugyi, bermuda nadrág, blúz, bodyk, bőrruházat, cipők, csizma, dzseki,
farmerruházat, fejfedők, fejszalagok, felsőruházat, fülvédők, fürdőruha, fűzők, garbó, harisnyanadrágok,
harisnyatartók, hálóing, ing, kabát, kalap, kendő, kesztyű, készruhák, kombiné, kosztümök, köntös, kötöttáruk,
kötött ruházati termékek, lábbelik, legings, maxiruha, mellény, melltartó, nadrág, női ruhák, nyaksálak, overál,
övek, papucs, pelerinek, pénztartó övek, pizsama, pólók, pulóverek, poncsó, pulóver, ruházat, ruházati cikkek,
sapkák, sálak, strandruhák, sort, szandál, szoknya, szőrmék, topok, tunika, zakó, zokni, zsebkendő, vállkendő,
tankini.
( 111 ) 216.706
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00942
( 220 ) 2015.04.01.
( 732 ) Wang Lu, Budapest (HU)
Zhu Aimin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.707
( 151 ) 2015.09.17.
M1892
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( 210 ) M 15 00809
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) LEMANIT Kft., Kimle (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fémből készült ajtók és ablakok; ajtókeretek és ablakkeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

ajtótáblák, nem fémből; ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből;
ablakokkal, ajtókkal, valamint ablak és ajtó készítéssel, beépítéssel kapcsolatos nem fém építőanyagok;
csapóajtók nem fémből.
37

Ablakok és ajtók beszerelése; épületszerkezeti ablakelemek javítása; ablakokkal és ajtókkal kapcsolatos

szerelési szolgáltatások; ablak nyílászárók javítása.
( 111 ) 216.708
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00805
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; hígítóanyagok festékekhez; színezőanyagok;

zománcok.
17

Hőszigetelő anyagok; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; szigetelőlemezek; szigetelőszalagok.

35

Festékek és építőipari szigetelőanyagok kereskedelmi bonyolítása és ezzel összefüggő marketing és reklám

tevékenység; festékekkel és építőipari szigetelőanyagokkal kapcsolatos kiállítások és termék bemutatók
bonyolítása.
( 111 ) 216.709
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00678
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) Ruszkai László, Csongrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
35

Tápanyagok kutyák számára, kutyaeledel, táplálékok kutyáknak.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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( 111 ) 216.710
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00810
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) URAI-VÁMOSI MEDICIN STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dömötör László ügyvéd, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; filmvetítés jogának közvetítése televíziós csatornáknak.

44

Alkoholbetegek elvonó kezelése; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;
fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; gyógyászati berendezések
bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti
tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra;
laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; mesterséges
megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai;
orvosi rendelők; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai
sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások;
szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások; egészségügyi
szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; klinikák.
( 111 ) 216.711
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00676
( 220 ) 2015.03.06.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 216.712
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00564
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szerkezetek
M1894
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;

tűzoltó készülékek.
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 ) 216.713
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00560
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balczó Szilvia, Budapest
( 541 ) Mike's & Andrew's
( 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.714
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00428
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) Gorzó Pál, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fényképezőgépek.

41

Fényképészet.

42

Grafikai szolgáltatások.

( 111 ) 216.715
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00746
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Rágyánszki Ákos, 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
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1895

10

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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 ) 216.716
( 151 ) 2015.09.17.
( 210 ) M 15 00747
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) PHARMICS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Rágyánszki Ákos, 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).
( 111 ) 216.717
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00427
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) Gorzó Pál, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; utaskísérés; utasszállítás.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.718
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00419
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) DA MARIO
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 216.719
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00417
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) DENTAL EASY IMPLANT LLC, Wisconsin (US)
( 740 ) dr. Vízkeleti Krisztián, Békéscsaba
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( 546 )
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, ortopédiai cikkek.

( 111 ) 216.720
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00416
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Lukácsné Kónya Gabriella, Budapest (HU)
Krámli Éva, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

CD, DVD, mágneses adathordozó.

16

Könyvek, kiadványok.

41

Nevelés, oktatás, óvodai foglalkozások, mozgásfejlesztés, logopédia.

( 111 ) 216.721
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03403
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó pezsgők.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 216.722
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03402
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
M1897
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Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő aszú.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 216.723
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03404
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó borok.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 216.724
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03405
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó borok.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 216.725
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03406
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest

M1898
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( 546 )

( 511 ) 16

Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,
szórólapok, könyvek.
33

Magyarországról származó pálinkák.

41

Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

szervezése.
( 111 ) 216.726
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 13 00389
( 220 ) 2013.02.14.
( 732 ) Igazi Társ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Késmárki Fanni Éva ügyvéd, Budapest
( 541 ) Almássy Éva
( 511 ) 25

Esküvői ruha, menyasszonyi ruha, báli ruha, koktélruha, kisestélyi ruha, nagyestélyi ruha, alkalmi ruha,

menyecske ruha,örömanya ruha, koszorúslány ruha, fátyol, díszzsebkendők, fejfedők, felsőkabátok, felöltők,
felsőruházat, fűzők, harisnyanadrág, pelerin, harisnyatartók, harisnyakötők, kalapok, esküvői lábbelik, muffok,
nyaksálak, övek, kesztyűk, vállkendő, nagykendő, stóla, kismama ruha, terhes ruha, felsőruházat, kosztüm, ing,
blúz, póló, szoknya, nadrág.
35

Ruha eladás.

40

Ruha méretre készítés.

45

Ruhakölcsönzés, társkereső klubok, estélyi ruha kölcsönzés, esküvői szertartások tervezése és szervezése,

esküvői ruhakölcsönzés, házasságközvetítő irodák, társközvetítés, esküvői kellékek kölcsönzése, ruhabérlés,
ruhatervezés.
( 111 ) 216.727
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00146
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 216.728
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00147
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.729
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00148
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Vajda Papír Kft., Dunaharaszti (HU)
( 541 ) ERŐS, MINT A GYENGÉDSÉG
( 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 216.730
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00303
( 220 ) 2015.02.03.
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( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 17
19

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

mobil épületek, építőelemek nem fémből; szigetelő vakolatok.
35

Építőanyagok, szigetelőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

37

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

( 111 ) 216.731
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00418
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) DENTAL EASY IMPLANT LLC, Wisconsin (US)
( 740 ) dr. Vízkeleti Krisztián, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, ortopédiai cikkek.

( 111 ) 216.732
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00555
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Translation Agency Kft., Szombathely (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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.733
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00562
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 541 ) Fanny - Az én lapom
( 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).
M1901
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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).
( 111 ) 216.734
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00561
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Body Honey Natural Cosmetics Kft., Kóka (HU)
( 740 ) dr. Vargha Balázs, Dr. Vargha Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
11

Kozmetikai bőrápoló szerek.
Fürdőszobai szerelvények.

( 111 ) 216.735
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00563
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 591 )

( 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.736
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 15 00675
( 220 ) 2015.03.06.
( 732 ) Maricsek Miklós, Vác (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI, Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; katalógusok; képregények; könyvek; könyvecskék,

füzetek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.
41

Elektronikus könyvek, folyóiratok, újságok online kiadása, publikálása; fényképészet; fotóriportok

készítése.
( 111 ) 216.737
( 151 ) 2015.09.18.
( 210 ) M 14 03910
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( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) Magyarország Aktív Kommunikációs és Társadalmi Fejlődésért Felelős Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh László Alajos ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.742
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 14 03924
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) everpix
( 511 ) 6

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

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

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

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.743
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 14 03913
( 220 ) 2014.12.29.
( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA 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).
( 111 ) 216.744
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 14 03761
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( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)
( 740 ) dr. Kósa Apollónia, Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Xylijoint
( 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 ) 216.745
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 14 03749
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) WELL-NASS Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
( 740 ) Dr. Gáspár Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Puffasztott gabonakészítmények, natúr vagy ízesített.

( 111 ) 216.746
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 15 00157
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiotoys.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 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 ) 216.747
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 15 00159
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiotoy.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 szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;
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mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 216.748
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 15 00286
( 220 ) 2015.02.02.
( 732 ) Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) ELŐD
( 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).
( 111 ) 216.749
( 151 ) 2015.09.21.
( 210 ) M 15 00289
( 220 ) 2015.02.02.
( 732 ) Újpesti Torna Egylet 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, 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).
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).
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).
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Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

21

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

27

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

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

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

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

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

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

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

áru).
35

Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív
szolgáltatások; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás, interneten keresztül történő
eladás, on-line webshop, csomagküldő szolgáltatás, import, export, közvetítői tevékenység, eladási promóció
mások részére az alábbi árukkal kapcsolatban: papír-írószerek; háztartási,konyhai eszközök; textiláruk; ruházati
termékek; testnevelési és sportcikkek; ajándéktárgyak; karácsonyi termékek; játékok, játékszerek, bébi termékek;
ékszerek, divatcikkek, esernyők, zászlók, kiegészítők; parti kellékek; autós kiegészítők; műszaki cikkek; üdítők és
egyéb italok.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.751
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00425
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) SPREGO
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 216.752
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 01627
( 220 ) 2011.08.12.
( 732 ) KIM, Bong-Han, Szöul (KR)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CD PROJECT
( 511 ) 9

Kézi digitális elektronikus berendezésekhez kapcsolódó számítógépes szoftverek; hordozható telefonok;

hordozható kommunikációs berendezések; mobiltelefonok; fülbedugós fülhallgatók; MP3 lejátszók;
DVD-lejátszók; TV-készülékek; TV-monitorok; személyi számítógépek; noteszgépek, notebookok; számítógép
billentyűzetek; sétálómagnók; számítógépes szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes szoftverek személyi
számítógépek monitoraihoz; integrált áramkörök; digitális fényképezőgépek; TV-kamerák; videokamerák;
nyomtatók számítógépekhez; termikus nyomtatók (hőnyomtatók); lézersugaras nyomtatók; napelemek;
videomagnók; dózismérők; pipetták.
( 111 ) 216.753
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00033
( 220 ) 2015.01.10.
( 732 ) Polgári Erika, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Bőrápoló balzsamok; kenőcsök, balzsamok; bőrápoló kozmetikumok; bőrön használt kozmetikumok.
Fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

( 111 ) 216.754
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00223
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Tiszta gyümölcs Kft., Bózsva (HU)
( 740 ) Round Media Kft., Törökszentmiklós
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládék; töltött csokoládék; konyakkal, pálinkával, likőrrel töltött csokoládék és bonbonok.

32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; gyümölcslevek;

33

Alkoholos gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; borok; likőrök; pálinkák; előkevert

alkoholos italok; emésztést elősegítő tömény italok és likőrök.
( 111 ) 216.755
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00358
( 220 ) 2015.02.10.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
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( 740 ) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ZADEX
( 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 ) 216.756
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00483
( 220 ) 2015.02.19.
( 732 ) 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDAPEST GYPSY SYMPHONY ORCHESTRA
( 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 ) 216.757
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 14 03802
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) Póth Bálint 100%, Kozármisleny (HU)
( 541 ) Via Energia
( 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).
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 ) 216.758
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 02295
( 220 ) 2000.12.27.
( 732 ) BONA AKtiebolag, Malmö (SE)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5
( 541 ) BONA
( 511 ) 3

Lúgtartalmú fehérítő készítmények padlótisztításhoz; tisztítószerek; lakklemosók; dörzsölő szerek;

dörzspapír; lágy szappan és lúg, lúg padlófelületek kezelésére.
M1908
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Gépek padlófelületek kezeléséhez, tisztításához, csiszolásához, olajok vagy lakkok és politúrok

alkalmazásához.
( 111 ) 216.759
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 01336
( 220 ) 2003.10.31.
( 732 ) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TEEN VOUGE
( 511 ) 3

Tisztító-, csiszoló- és súrolószerek; testápoló szerek, gyógyhatás nélkül; szépségápoló szerek; kozmetikai

szerek; make-up; ajakrúzsok, ajakfények; fogkrémek; illatanyagok, illatszer készítmények, kölnivíz, piperevizek
és kölnik; illóolajok; aromaterápiás termékek; dezodorok; izzadásgátlók; napvédő termékek (kozmetikai
készítmények a bőr lebarnulására), napozás utáni készítmények; szőrtelenítő szerek; borotválkozó krémek és
borotvaszappanok; masszázsolajok; porok, krémek és lemosószerek kozmetikai használatra; körömlakkok;
körömlakklemosók; szappanok és samponok; borotválkozó és borotválkozás utáni készítmények; termékek és
készítmények a bőr-, test-, arc-, szem-, haj-, fog- és köröm ápolására; készítmények zuhanyzáshoz és fürdéshez;
fürdőolajok és fürdősók; talkumpor; hidratáló készítmények; potpurrik; füstölők; füstölő rudak; szobaillatosítók,
valamint készítmények helyiségek illatosítására; babaolajok és babakrémek, gyógyhatás nélkül; baba
törlőkendők, gyógyhatás nélkül; vatta kozmetikai használatra.
( 111 ) 216.760
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 14 03197
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Debrecen 2002 Bevásárló, Szórakoztatóipari és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Debrecen Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 216.761
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 14 03196
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) CSPL 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Csepel Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
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( 111 ) 216.762
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 14 02585
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Visage Production Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sótonyi Gergely, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Divattervezés, honlap dizájn tanácsadás, ipari formatervezés, kozmetikai kutatás, stíldíszítés, textilek

tesztelése.
( 111 ) 216.763
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 14 02312
( 220 ) 2014.07.21.
( 732 ) Szabó Róbert, Győr (HU)
( 740 ) dr. Balla Gábor, Balla és Gelányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 40

Hegesztés.

( 111 ) 216.764
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00971
( 220 ) 2015.04.03.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
21

Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.
Fogkefék, fog-, nyelv- és ínytisztító és -ápoló eszközök és cikkek; fogpiszkálók, fogkefe- és

fogpiszkálótartók, amelyek nem nemesfémből készültek; fogselyem; toalett eszközök.
( 111 ) 216.765
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00727
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) Patkós Alexandra, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 8

Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

41

Sminktetoválás oktatás, microblading oktatás.

44

Kozmetikai szolgáltatások, microblading, kézi módszerű szemöldök tetoválás, sminktetoválás.

( 111 ) 216.766
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00726
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( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) Patkós Alexandra, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 2
8

Tetováló anyagok, festékek, pigmentek.
Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

41

Sminktetoválás oktatás.

44

Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

( 111 ) 216.767
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00718
( 220 ) 2015.03.11.
( 732 ) Tálos Gergő, Győr (HU)
Kiss László, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek, eszközök testgyakorláshoz.

35

Testnevelési és sportcikkek, fitness eszközök kis- és nagykereskedelme.

41

Oktatás, szakmai képzés, testnevelés, sport tevékenység, sportlétesítmények üzemeltetése, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények rendelkezésre
bocsátása, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].
( 111 ) 216.768
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00586
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Chen Dandan, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

( 111 ) 216.769
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00581
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Takács Péter, Tapolca (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25
35

Öltöny, ing, nyakkendő, pulóver, esküvői öltöny és mellény.
Ruházati termékek kiskereskedelme.

( 111 ) 216.770
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00466
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gateway to success
( 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).
( 111 ) 216.771
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00347
( 220 ) 2015.02.10.
( 732 ) M-12/B Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetések levélben megrendelve; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; telemarketing szolgáltatások.
41

Akadémiák/oktatás; bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás].
( 111 ) 216.772
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00321
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HUMBÁKFALVA
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;
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gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 216.773
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00341
( 220 ) 2015.02.09.
( 732 ) m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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).
( 111 ) 216.774
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00600
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.775
( 151 ) 2015.09.22.
( 210 ) M 15 00459
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játéko;, játékszerek; társasjátékok; videó
játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
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).
( 111 ) 216.782
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( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 14 03931
( 220 ) 2014.12.30.
( 732 ) Bíró Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Gergő,Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Lábtörlők tisztítása; szőnyegek tisztítása; lábbelik tisztítása; kelmék tisztítása; ruha tisztítása; tisztítási

szolgáltatások biztosítása; háztartási textíliák tisztítása; ruhák tisztíttatása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; bőr
tisztítása és javítása; szolgáltatások ruhák vegyi tisztításához; bőr ápolása, tisztítása és javíttatása (feldolgozott);
szövet, textil, bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása.
( 111 ) 216.783
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00165
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Bári Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Benedek, Kecskemét
( 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).
( 111 ) 216.784
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00307
( 220 ) 2015.02.04.
( 732 ) Bubee Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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)
energiaitalok.
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).
( 111 ) 216.785
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( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00311
( 220 ) 2015.02.04.
( 732 ) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 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).
( 111 ) 216.786
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00437
( 220 ) 2015.02.16.
( 732 ) Art' N Bau Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Hetzmann Albert, Budapest
( 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).
( 111 ) 216.787
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00441
( 220 ) 2015.02.16.
( 732 ) Varga László, Vác (HU)
( 541 ) Schola Gregoriana Vaciensis
( 511 ) 9

Elektronikus adathordozó.

25

Ruházati termékek.

41

Zenei kórus szolgáltatás, koncertszervezés, zeneoktatás, énektanítás, zenei táborok szervezése.

( 111 ) 216.788
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00566
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Gerbár Szilvia, Dr. Gerbár és Dr. Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

klisék.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, on-line hirdetői tevékenység
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számítógépes hálózaton.

41

Könyvkiadás.

( 111 ) 216.789
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00568
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Fehérvár Infó Reklám Lap és Könyvkiadó kiadói Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Gerbár Szilvia, Dr. Gerbár és Dr. Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

klisék.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton.
41

Könyvkiadás.

( 111 ) 216.790
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00698
( 220 ) 2015.03.10.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
35

Sörök.
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,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás.
( 111 ) 216.791
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00697
( 220 ) 2015.03.10.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kőbányai. Jutalom a nap végén.
( 511 ) 32
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói
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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,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás.
( 111 ) 216.793
( 151 ) 2015.09.23.
( 210 ) M 15 00364
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Hungaro Flotta Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
38

Telefon, mobiltelefon készülékek.
Távközlés.

( 111 ) 216.794
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00365
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Hungaro Flotta Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

IT eszközök, GPS eszközök, telefon, mobiltelefon készülékek.

38

Távközlés.

42

Számítástechnikai hardver, szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 216.795
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00492
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Weidner Hungária Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

Tisztítógépek és berendezések, elektromos.

( 111 ) 216.796
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00493
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Weidner Hungária Kft., Budapest (HU)
( 541 ) WEIDNER
( 511 ) 7

Tisztítógépek és berendezések, elektromos.

( 111 ) 216.797
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00489
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( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Berecz Gábor, Kaposvár (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

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

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

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 ) 216.798
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00880
( 220 ) 2015.03.25.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zöld út az egészséghez
( 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 ) 216.799
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 14 02883
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 216.800
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00908
( 220 ) 2015.03.30.
( 732 ) Bliss Hotel Kft., Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szórakoztatás, sport; edzési (fitnesz) tanácsadási szolgáltatások; edzőfelszerelések biztosítása,

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz, edzőtermi órák, edzőtermi szolgáltatások, fitnesz- és
edzőlétesítmények biztosítása, fitnesz órák vezetése, súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatás,
testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatás, testedzés felügyelete.
43

Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 216.801
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 14 01709
( 220 ) 2014.05.29.
( 732 ) Hanzel Henrik István, Budapest (HU)
( 740 ) Karászi Mihály, Budapest
( 541 ) Morning Show
( 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 ) 216.802
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 14 03600
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VOGUE TRENDS
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, nyomtatott publikációk magazinok és könyvek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; poszterek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére;
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ecsetek; írógépek; irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
41

Oktatás, szakmai képzés; szórakoztató szolgáltatások; sportolási és kulturális tevékenységek; könyvek és

napilapok megjelentetése; elektronikus könyvek és napilapok on-line megjelentetése; on-line elérhető
elektronikus publikációk, on-line magazinok, interaktív folyóiratok megjelentetése (nem letölthetők); információs
szolgáltatások valamennyi médián keresztül, beleértve az internetet; rádió- és televízió műsorok készítése;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; videofilmgyártás; divattal, életmóddal és szórakoztatással kapcsolatos
események előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 216.803
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00243
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) Chemium Biotechnológiai Kft., Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Biotechnológiai kutatás és fejlesztés; tudományos műszaki tervezés; gyógyszerek tesztelése.

( 111 ) 216.805
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00255
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)
Szegedi Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.806
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00256
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)
Szegedi Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.807
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00257
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) Neumann Martin, Budapest (HU)
Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett 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).
32

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.808
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00259
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) Nő comment
( 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).
( 111 ) 216.809
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00260
( 220 ) 2015.01.29.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.810
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00373
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; biocidok; biológiai

készítmények állatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya mosdatószerek.
5

Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek.
31

Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmányállatoknak;
dara baromfiaknak; darakeverék haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];
liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;
takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa (szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott
állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.
( 111 ) 216.811
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00503
( 220 ) 2015.02.23.
( 732 ) Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SMASH
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrémek; cukor; méz; melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet;
szószok (fűszerek); fűszerek; jég; aromás készítmények élelmiszerek számára; fűszerek; ízesítők; élelmiszer
esszenciák [kivéve éteresszenciák és illóolajok]; lisztes ételek; metéltek; tészták; instant tészták; mélyhűtött
tészták; hűtött tészták; szárított tészták; [elsősorban] tésztát tartalmazó készételek.
( 111 ) 216.812
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00504
( 220 ) 2015.02.23.
( 732 ) Diósi Róbert, Fót (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 216.813
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00509
( 220 ) 2015.02.24.
( 732 ) Koval Sergei, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Belső égésű motorok gépekhez; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csigák, tárcsák [motorok

részei]; csőelosztók [motorok részei]; dugattyúk [belső égésű motorok részei]; elektromos gyújtóberendezések
belső égésű motorokhoz; elektronikus indítók motorokhoz; erőátviteli alkatrészek; erőátviteli szíjak ipari
alkalmazásokhoz használt gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; fékek gépekhez; fékpofák gépekhez;
generátorok (járművekhez); gépek kipufogó rendszereinek részét képező hangelnyelők [hangtompítók];
gépfelfüggesztések részét képező lengéscsillapító rugók; gyújtáselosztók belső égésű motorokhoz;
gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák motorokhoz; hajtórudak [belső égésű motorok
részei]; hangtompítók kipufogókhoz; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba;
hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; hűtőventilátorok gépjármű motorokhoz; indítóberendezések
motorokhoz és hajtóművekhez; karburátorok belső égésű motorokhoz; katalizátorok belső égésű motorok
kipufogógázaihoz; kibocsátást csökkentő egységek motorokhoz és hajtóművekhez; kipufogó-gyűjtőcsövek
motorokhoz; kipufogók; kipufogódobok motorokhoz; kipufogórendszerek részét képező kipufogódobok,
hangtompítók; kipufogó rendszerek járművekhez; kondenzátorok [gyújtás alkatrészek belső égésű motorokhoz];
légszűrők gépjárművek motorjaihoz; lengéscsillapítók gépekhez; motorházak [járművek részei]; motorok
szárazföldi gépekhez; motorszűrők; olajhűtők [gépjármű motorok részei]; olajszűrők motorokhoz; olajszűrők
motorokhoz és hajtóművekhez; olajtartály dugók és kupakok [gépjármű motoralkatrészek]; olajtartályok
[gépjármű motoralkatrészek]; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez; rugók [géprészek];
szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szűrőházak, mint motorok részei; szűrők belső égésű motorokhoz; szűrők
[gépek vagy motorok részei]; tekercsek [belső égésű motorok részei]; tolórudak, szelepemelő rudak [gépjármű
motoralkatrészek]; tömítések belső égésű motorokhoz; üzemanyag/levegő arány szabályozók [hajtóművek vagy
motorok alkatrészei]; üzemanyag-rendszerek belső égésű motorokhoz; ventilátorok motorokhoz és
hajtóművekhez; ventilátorszíjak járművek motorjaihoz; ventilátorszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz;
vezérműlánckerekek, a motorvezérmű részeiként; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz.
12

Ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz, belső égésű motorok szárazföldi járművekhez; blokkolásgátló

fékrendszerek és alkatrészek; elektromos sebességváltó berendezések szárazföldi járművek motorjaihoz;
fékalkatrészek járművekhez; fékbélések szárazföldi járművekhez; fékbovdenek; fékdobok szárazföldi
járművekhez; fékek szárazföldi járművekhez; fékhengerek járművekhez; fékkábelek járművekhez; fékkarok
járművekhez; fék készletek járművekhez; fékrendszerek és alkatrészei járművekhez; fék szegmensek
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gépkocsikhoz; fogaskerekek szárazföldi járművek motorjaihoz; gépjármű karosszériák; gépjármű-karosszéria

panelek [alakra formált]; gépjármű motorok; gépkocsi motorok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi szélvédők;
hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek fékrendszereinek
alkatrészei; járművek karosszériáinak külső elemei; kormányok; kormánykerekek; kormánykerék borítók;
lengéscsillapítók járművekhez; összekapcsolódó panelek járművek karosszériáihoz; szélvédő üvegek
járművekhez.
( 111 ) 216.814
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00510
( 220 ) 2015.02.24.
( 732 ) Larkbio Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) SMARTDIAB
( 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 ) 216.815
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00515
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Szabadkai Ildikó, Budapest (HU)
( 541 ) SENSIL
( 511 ) 3

Háztartási vegyi anyagok, mosószerek, tisztítószerek, öblítők, kozmetikumok.

( 111 ) 216.816
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00763
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RIPEFIGA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.817
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00764
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TERROSA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.818
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00765
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) YESTEROS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 216.819
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00775
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) IBCS Hungary Automatikus Azonosítási Rendszerek Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; akkumulátor- és elemtöltők;

akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok,
kábelek]; audiovizuális tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; azonosító hüvelyek
elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; áram-egyenirányítók; árammegszakítók;
balesetvédelmi hálók; bekapcsolók, zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; benzinszintjelzők;
berregők, önműködő áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek;
bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó); bőrvastagságmérő
készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integrált áramkörök];
csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok;
csatolások, kötések, (elektromos); csatolók [informatika]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;
DVD-lejátszók; egér [informatikai]; egér-alátétek; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektronikus címkék
árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények
[letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések,
elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők; érintkezők, (elektromos); felügyeleti
műszerek, elektromos; feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; fény- vagy
mechanikai jelzőkészülékek; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényemittáló diódák [LED-ek];
fénymásoló gépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fordulatszámlálók; frekvenciamérők; füstjelző
berendezések; gazométerek [mérőműszerek]; GPS készülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek;
higrométerek, (lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; hordozható médialejátszók; hordozható
telefonok; hőmérők, nem gyógyászati használatra; időregisztráló készülékek; integrált áramkörök; interfészek
[informatika]; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jelzőcsengők, elektromos;
jelzőlámpák; kézi adó-vevők; kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kódolt mágneskártyák;
laptop számítógépek; lemezmeghajtók számítógépekhez; levélmérlegek; lézerek, nem gyógyászati használatra;
mágneses adathordozók; mágneses kódolók; mágneses személyazonosító karkötők; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek [informatika]; megfigyelő műszerek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mérőberendezések, mérőműszerek;
mérőeszközök, mértékek modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok];
műholdas navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti
számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott
áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez,
rögzített; optikai adathordozók; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogató egységek; pendrájvok [USB];
pénztárgépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek];
radiológiai készülékek ipari használatra; rádió antennatornyok; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótelefon
készülékek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; súlymérő
gépek; súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; száloptikás vezetékek és kábelek;
számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógépprogramok [letölthető]; számítógépek;
számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített; szövegszerkesztő gépek;
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szünetmentes áramforrások; tachométerek; távadók, transzmitterek [távközlés]; távmérő műszerek,

távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; vevőkészülékek (audio-, video); videotelefonok; villamos
kábelek; vonalkód leolvasók.
38

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az
interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közlések üvegszálas hálózatok útján; műholdas átvitel;
számítógépterminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások; távközlési beszélgetésterelő és
összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján];
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; csomagolástervezési

szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások;
gépjárművek műszaki vizsgálata; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web
oldalakhoz; ipari formatervezés; kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok biztosítása az internethez;
mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki
tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;
számítógépszoftver 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 ) 216.820
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00782
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) GLC-mentes Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 5
29

Vitaminkészítmények; étrend-kiegészítő enzimek; protein étrend-kiegészítők.
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); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;
lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; izotóniás italok.

( 111 ) 216.821
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00894
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Horváth Csilla, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

M1926

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; marketing; rádiós
reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek
előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztés; szabadtéri hirdetés;
szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatás; televíziós reklámozás.
41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; éjszakai

klubok; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások
[képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; rádiós szórakoztatás; show- műsorok;
stadionok bérlete; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása; zenés kabarék,
varieték.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; óvodák; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások;
székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 216.822
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00895
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Horváth Csilla, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sümegi Zsófia Bál
( 511 ) 35

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

közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatás; televíziós reklámozás.
41

Bálok szervezése; éjszakai klubok; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezés és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok,
internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás;
rádiós szórakoztatás; show- műsorok; stadionok bérlete; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenei
produkciók; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.
43

Főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

óvodák; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 216.823
( 151 ) 2015.09.24.
( 210 ) M 15 00901
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sárközy Szabolcs,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.824
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00734
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) Magyar Nemzeti Cigányzenekar, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyar Nemzeti Cigányzenekar
( 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 ) 216.825
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00610
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.826
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00609
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.827
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 15 00608
( 220 ) 2015.03.04.
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( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 216.828
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03081
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) 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).

( 111 ) 216.829
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03679
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 541 ) fürdőfagyi
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; kozmetikai bőrápoló szerek;
kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerek; szappanok.
( 111 ) 216.830
( 151 ) 2015.09.25.
( 210 ) M 14 03082
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) 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
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(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

25

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

( 111 ) 216.831
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 01020
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) BOIRON, Messimy (FR)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ARNIGEL
( 511 ) 3

Nyugtató hatású, zselé formájú kozmetikai termékek; nyugtató hatású zselék nem gyógyászati használatra.

( 111 ) 216.832
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00892
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) A magvak éltető ereje bőröd egészségéért
( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények és termékek.

( 111 ) 216.833
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00761
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Péter, Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 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).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.834
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00502
( 220 ) 2015.02.23.
( 732 ) NYSE HOLDINGS, LLC, Atlanta, Georgia (US)
( 300 ) 86/512,349 2015.01.23. US
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi termékek, azaz pénzügyi termékekkel és pénzügyi származékokkal kereskedő tőzsde működtetése;

határidős ügyletekkel kapcsolatos tőzsde működtetése; értékpapírtőzsde működtetése; tőzsde működtetése és az
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ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi értéktőzsde szolgáltatások árucikkek, határidős ügyletek,

származékok, valuták, értékpapírok, részvények, kötvények, opciós ügyletek és pénzügyi eszközök
tranzakciójával kapcsolatosan, aktuális és történeti pénzügyi hírek, adatok és információk terjesztése; pénzügyi
árindexekkel, tranzakciós ügyletek bonyolítási árfolyamával, pénzügyi árrésekkel, valutaváltási árfolyamokkal, és
árakkal kapcsolatos adatok és információk kiszámítása, beszámolók készítése és tájékoztatás; pénzpiaci figyelő
szolgáltatások a globális pénzügyi piacok nyomon követéséhez; pénzügyi konzultáció és tanácsadási
szolgáltatások; pénzügyi menedzsment és brókerszolgáltatások; pénzügyi befektetési és vagyonkezelési,
letétkezelési szolgáltatások; pénzügyi jegyzési szolgáltatások nyújtása kereskedők, brókerek, cégek és más
szervezetek részére értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök jegyzéséhez pénzügyi értéktőzsdén történő
kereskedelem céljából; valamint előfizetéses rendszerben internet-alapú pénzügyi értéktőzsde, és pénzügyi
információs- és adatszolgáltatási szolgáltatások biztosítása számítógépes terminálon vagy mobil kommunikációs
eszközön keresztül.
( 111 ) 216.835
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00366
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) PIQ & Lead TM Personal
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 216.836
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 03831
( 220 ) 2014.12.18.
( 732 ) Város Viktória Nikolett, Gyömrő (HU)
( 541 ) IRÁNYVONAL
( 511 ) 35

Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvitel sportolók számára; marketing kampányok; marketing tervek
készítése; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés szervezés; reklámozási marketing és promóciós
szolgáltatások; videófelvételek készítése marketing célokra; marketing; értékesítő személyzet toborzása és
képzése; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; áruk bemutatása kommunikációs
médiákban; árubemutatás promóciós célból; áruminták terjesztése; árverés; eladási propaganda mások számára;
hirdetés szervezés; hirdetési felületek értékesítése; hírlevél küldés; hírdetési hely kölcsönzése; online hirdetői
tevékenység; pay per click (PPC) hirdetés; honlapforgalom optimalizálása; keresőmotor optimalizálása;
információ és tanácsadás fogyasztóknak; információk számítógépes adatbázisokba rendezése; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek;
segítségnyújtás üzeltvezetéshez; szakmai konzultációk; üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok, fogadások, gálaestek szervezése, lebonyolítása;

coaching [tréning]; mediáció (közvetítés); gyakorlati képzés (szemléltetés); fotóriportok készítése és publikálása;
interjúk és szakmai cikkek készítése és publikálása; riporteri szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; klub események szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok szervezése; egészségvédő klubok
szolgáltatása; befektetői klubok szolgáltatása; sport klub szolgáltatása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; kulturális vagy nevelési célú programok és képzések
szervezése; rendezvényszervezés; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadúszó
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újságírás; pályaválasztási tanácsadás; sport tanácsadás; életmód tanácsadás; gyermek nevelési és fejlesztési

tanácsadás; gyermekgondozás; babaápolás; prevenció mentorálás; önkéntes képzés; mentor képzés; önkéntes
szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; sport edzőtábori szolgáltatások; gyermek táboroztatási
szolgáltatások; sport versenyek szervezése és rendezése; oktatási versenyek szervezése és lebonyolítása;
üzletviteli versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése (szórakozás vagy oktatás), üzleti reggelik
szervezése és lebonyolítása; üzleti találkozók szervezése; tréning; értékesítési tréning; személyiségfejlesztő
tréning; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; konferencia szervezése; konferencia
szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása, szervezése; oktatási konferenciák szervezése, levezetése;
találkozók szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú
konferenciák és tréningek szervezése és lebonyolítása; prevenciós célú konferenciák és tréningek szervezése és
lebonyolítása kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; tanfolyamszervezés;
tanfolyamok, képzések; személyiségfejlesztő tanfolyamok; üzleti tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;
önismereti tanfolyamok és tréningek szervezése és lebonyolítása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tréningek és
tanfolyamok szolgáltatása; tanácsadói képességfejlesztő tréningek és tanfolyamok szolgáltatásai; pénzügyekkel
kapcsolatos tanfolyamok és tréningek szolgáltatása; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok és tréningek
szolgáltatása; sporttal kapcsolatos tanfolyamok és tréningek szolgáltatása; befektetéssel kapcsolatos tanfolyamok
és tréningek szolgáltatása; sport tevékenységek; sportedzői szolgáltatások; sportoktatók képzése;
sporttevékenységek szervezése; szórakoztató sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
sporttevékenységekkel kapcsolatos tréningek és tanfolyamok szolgáltatásai; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői tevékenységek; sporteseményekkel kapcsolatos
tréningek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése; (szponzori, promotor
szolgáltatás); foglalkozások gyerekeknek (szórakoztatás/oktatás); szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;
gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; felmérések szolgáltatása; szülők képzése
gyermekneveléshez; okatatási szolgáltatások gyermeket tanító pedagógusok számára; mozgástudatossággal
kapcsolatos oktatás; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés azaz partnerek keresése, regisztrációja
együttműködéshez; webkonferenciák szervezése és lebonyolítása, szolgáltatása; elektronikus publikációk
biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; online elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények; oktatási célú hang- és
videófelvételek készítése; online szórakoztatás; online információk szolgáltatása sport és gyermek témákban;
online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréningekkel kapcsolatban.
( 111 ) 216.838
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 03739
( 220 ) 2014.12.10.
( 732 ) Z Y C UNIO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Díszek (ékszerek); dísztűk; dobozok nemesfémből; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből;

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok); ékszerkellékek; ékszertokok; fülbevalók; gyöngyök (ékszerek);
gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk (ékszerek); kalapdíszek
nemesfémből; melltűk, brossok (ékszerek); nyakkendőtűk; nyakkendőtűk (csíptetősek); nyakláncok (ékszerek);
órák (faliórák); strassz (drágakőutánzat); tűk (ékszerek).
( 111 ) 216.839
M1932
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( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 03621
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Orbán Ügyvédi Iroda, dr. Orbán Zsombor ügyvéd, Budapest
( 541 ) JÓ ÉTELLEL TELJES AZ ÉLET
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás ételek és anyagok gyógyászati és klinikai használatra; ételek és ételkészítmények babáknak, gyermekeknek
és betegeknek; ételek és ételkészítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; tápanyag és diétás
kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-készítmények, cukrászati
gyógytermékek.
29

Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat
formájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojások; tej,
tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek;
joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; krémporok; kolbászok;
hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.
30

Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú
készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú
készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes
édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,
fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek
és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok
készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,
fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és
konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,
ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
32

Enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű és

gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;
szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);
tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.
41

Személyzeti képzés; tréningek szervezése; szemináriumok, konferenciák; kulturális és oktatási célú

kiállítások; könyvek szerkesztése és kiadása; könyvecskék, brosúrák; újságok; filmek és egyéb felvételek;
kulturális és oktatási célú film- és hangfelvételek készítése; táplálkozási oktatás; valamennyi élelmiszerekkel és
táplálkozással kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatás, különösen az élelmiszer technológiával,
táplálkozással, főzéssel, és az étterem iparággal kapcsolatos képzések.
43

Étel- és italellátás éttermekben, kávézókban, kávéházakban, menzákon, önkiszolgáló éttermekben, snack

bárokban, mindezek étel és ital automatákon keresztül is nyújtva; kávégép ellátás.
( 111 ) 216.841
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 02890
( 220 ) 2014.09.19.
( 732 ) AGRINDEX Kft., Debrecen (HU)
M1933
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( 541 ) TRAKTOR SZÉPSÉGVERSENY

( 511 ) 16
41

Papír, nyomdaipari termékek.
Kulturális tevékenység, szórakoztatás.

( 111 ) 216.842
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 01052
( 220 ) 2015.04.14.
( 732 ) Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Tapolca (HU)
( 740 ) dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECOROCK
( 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).
( 111 ) 216.843
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00925
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Suri Dalma, Tatabánya (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Laatikko
( 511 ) 18

Esernyők; napernyők; pelenkázótáskák; sétapálcák; táskák; utazótáskák és bőröndök.

24

Ágy- és asztalneműk; takarók; textil pelenkák; textil zsebkendők; törölközők.

25

Cipők; csecsemőkelengyék; kalapáruk; ruházati cikkek.

( 111 ) 216.844
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00913
( 220 ) 2015.03.30.
( 732 ) MANTU Ajtóstúdió Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fémből készült ajtók és ablakok; ajtókeretek és ablakkeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

ajtótáblák, nem fémből; ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből;
ablakokkal, ajtókkal, valamint ablak- és ajtókészítéssel, beépítéssei kapcsolatos nem fém építőanyagok;
csapóajtók nem fémből; padlók, nem fémből; parketták; parkettafák; szárnyas ablakok, nem fémből.
37

Ablakok és ajtók beszerelése, épületszerkezeti ablakelemek javítása; ablakokkal és ajtókkal kapcsolatos

szerelési szolgáltatások; ablak nyílászárók javítása.
42

Belsőépítészet, építési tervkészítés.

( 111 ) 216.845
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00793
M1934
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( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)
( 740 ) Ács Károly, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Achát; amulettek; bizsuk; arany, nyers - vert; aranyszálak; díszdobozok nemes fémből; díszek; dísztűk;

drágakövek; ékszerek; ékszeres dobozok; ékszerkellékek; elefántcsont ékszerek; érmék; ezüsthuzal, fonal; ezüst;
ezüstszál - fonal; féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk;
jelvények nemesfémből; karkötők; karórák; láncok; mandzsetta gombok; medalion; medálok; melltűk - brossok;
művészeti tárgyak nemesfémből; nemesfémötvözetek; nyakkendőtűk; nyakláncok; óradobozok - tokok; órák;
óraszíjak; palládium; peridot; platina; rekeszzománc ékszerek; rézérmék; ródium; spinellek; strassz; szálak
nemesfémből; szobrocskák nemesfémből; szobrok; tűk.
18

Aktatáskák; állszíjak; bevásárlótáskák; botszékek; bőrdarabok bútorhuzathoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr;

bőröndök, kézitáskák; bőr utazóládák; bőrpórázok; bőrszíjak; bőr nyerges áru; bőr huzalok; bőr dobozok; ernyők;
erszények, pénztárcák; hámok állatoknak; hátizsákok; hitelkártyatartók, levéltárcák; irattáskák - aktatáskák; irhák;
iskolatáskák; istrángok; kalapdobozok; kantárok; kantárszárak; kecskebőr, sevro; kengyelek; kengyelszíjak;
kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek; kötőfékek; kulcstokok; ládák; levéltárcák; lópatkók; lószerszám szíjak;
lovagló nyergek; marhabőrök; névjegykártyatartók; névjegytartók; kártyatartók; nyakörvek állatoknak;
nyeregszíjak; nyerges áruk; piperetáskák; pórázok; ruhatáskák; sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák;
takarók állatoknak; táskák; utazó ládák; útitáskák; vadásztáskák.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs célokból médiákban, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverezés; beszerzői szolgáltatások; divatbemutatók szervezése
promóciós célból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek;
fogyasztói tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati
eszközök kis és nagykereskedelme; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; mások árui és
szolgáltatásainak engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; üzleti segítségnyújtás; üzletszervezési tanácsadás; PPC hirdetés; piackutatás; piaci tanulmányok;
reklámozás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletszervezéshez;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; telemarketing szolgáltatás; Tv reklámozás; üzleti tájékoztatás; üzleti
információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési tanácsadás; vásárlási megrendelések
ügyintézés.
( 111 ) 216.846
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00666
( 220 ) 2015.03.05.
( 732 ) Tóth Csaba, Budapest (HU)
Kurtán Zoltán, Budapest (HU)
M1935
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( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest

( 546 )

( 511 ) 11

Szauna berendezések.

41

Klubszolgáltatások.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szauna szolgáltatások.

( 111 ) 216.847
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00664
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Kent Magyarország Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) dr. Pozsgay Péter, Budapest
( 541 ) Aura Hotel
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.848
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00534
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) Pahanovné Egri Zsanett, Baracs (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kozmetikai, szépségápolási termékek kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme,

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41

Szakmai képzés; szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása, szakmai célú rendezvények.

44

Szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 216.849
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00531
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Origami-Bikini Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BikiMe
( 511 ) 25
35

Fürdőruhák, fürdőköpenyek, fürdősapkák, alsóruházat, fehérneműk.
Ruházati termékek értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.
M1936

41
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Sportrendezvények; kulturális rendezvények.

( 111 ) 216.850
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00526
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK 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).
( 111 ) 216.851
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00523
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi István, dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.852
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00397
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Vadasi László, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nyílt téri makettkiállítások szervezése, azok működtetése; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nyílt téri múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások]; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások makett kiállítások formájában.
( 111 ) 216.853
( 151 ) 2015.09.29.
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( 210 ) M 15 00121
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Herczeg Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, divatbemutatók

szervezése promóciós célból.
42

Divattervezés.

( 111 ) 216.854
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00119
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) MM PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ma fotókönyv, holnap családi kincs.
( 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); poszterek és
fotókönyvek.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); on-line platform

szolgáltatásával képek és képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és feldolgozásához, valamint fotókönyvek
készítéséhez és feldolgozásához; távközlés on-line platform szolgáltatásával olyan termékek rendeléséhez,
amelyre a megrendelő képadatai vannak felvíve.
40

Fotólaboratóriumi szolgáltatások, fotókönyvek készítése, filmek előhívása, fényképészeti levonatok

készítése, exponált filmek és fényképek másolása; poszterek, fényképek és fotókönyvek nyomtatása; képadatok
felvitele árukra nyomtatással, gravírozással és/vagy vasalással és/vagy nyomással.
( 111 ) 216.855
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 15 00115
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Herczeg Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 541 ) HERCZEG EMPIRE
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, divatbemutatók

szervezése promóciós célból.
42

Divattervezés.

( 111 ) 216.857
( 151 ) 2015.09.29.
( 210 ) M 14 03016
( 220 ) 2014.10.01.
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( 732 ) 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 lélegeztetés gyakorlására (oktatási eszközök);
baleset elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;
bekapcsolók, zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; bélyegzőórák; benzinszintjelzők;
bérmentesítést ellenőrző készülékek; berregők, önműködő áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók;
betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági
felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére 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; digitális könyvolvasók
diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek DNS-chipek; dózismérők, doziméterek;
dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások, DVD-lejátszók egér-alátétek; egér
[számítógép-periféria]; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére elágazódobozok
[villamosság]; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos akkumulátorok járművekhez;
elektromosan fűtött zoknik; elektromos átalakítók; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
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 működő
kioldószerkezetek; ernyők,(fluoreszcens-); erősítő csövek; erősítők; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált röntgenfilmek; fax-berendezések; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felmérő
eszközök [geodézia]; felügyeleti műszerek, 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];
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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; járművek üzemképtelenségére 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 légszűrésre;
légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek, a
mesterséges légzésre valók kivételével; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke
boxok [informatika]; lemezek elektromos akkumulátorokhoz; lemezek integrált áramkörökhöz; lemezjátszók
lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez
(asztrofotográfiához); letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; 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;
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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
nagyfrekvenciás készülékek 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]; oktatási
készülékek; olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi-); ón függőónokhoz; operációs
rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai lámpák;
optikai lemezek; optikai letapogatóegységek; 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; rádiók járművekbe; 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; 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]; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; tachométerek; tartók elektromos
tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító készülékek;
távíróhuzalok; távírókészülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő
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műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató

számlálószerkezetek]; tejfajsúlymérők; tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefonhuzalok; telefon
üzenetrögzítők; telepek világításhoz; 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; tűzvédelmi fúvókák; 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; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; áruk bemutatása kommunikációs
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 higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom
optimalizálása; import-export ügynökségek; 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, szemüvegekhez keretekkel,
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napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel,
szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal
kapcsolatosan; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; keresőmotor optimalizálása;
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 és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,
illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, 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; reklámeszközök tervezése 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 számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai
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 projektmenedzsment szolgáltatások
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.
( 111 ) 216.859
( 151 ) 2015.09.30.
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( 210 ) M 15 00929
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Magyar Postagalamb Sportszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Bárdos István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Állatállomány megjelölésére szolgáló eszköz.

16

Grafikus ábrázolások; katalógusok; prospektusok; kézikönyvek.

41

Sportversenyek rendezése.

( 111 ) 216.861
( 151 ) 2015.09.30.
( 210 ) M 15 00137
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) LAMARIN Kft., Baja (HU)
( 740 ) Tóthné Vancsura Márta, Baja
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing.

39

Kamionos szállítás.

42

Műszaki kutatás, környezetvédelmi kutatás, kozmetikai kutatás.

( 111 ) 216.862
( 151 ) 2015.09.30.
( 210 ) M 15 00538
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.
35

Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás.
38

Rádióadás, televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
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( 111 ) 216.863
( 151 ) 2015.09.30.
( 210 ) M 15 00540
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.
35

Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás.
38

Rádióadás, televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 216.864
( 151 ) 2015.09.30.
( 210 ) M 15 00541
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.
35

Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás.
38

Rádióadás, televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 216.865
( 151 ) 2015.10.01.
( 210 ) M 14 02788
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) Juhász Annamária, Budapest (HU)
( 541 ) OVISULI
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Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; díszítő mágnesek; egér-alátétek;

számítógépes játékprogramok; kompakt lemezek (audio-video).
16

Albumok; almanachok; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; boríték; címkék, nem

szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolópapír;
daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék; fedelek, kötések, borítók (papírárú); fényképek
[nyomtatott]; folyóiratok; fényképtartók; füzetek; grafikai nyomatok; gyűjthető kártyák; hajtogató kartonok;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek; irattartók (papír
áru); írómappák; iskolaszerek [papíráruk], írószerek; képek; képregények; könyvecskék; füzetek; könyvek;
könyvjelző; levélpapír; magazinok; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,
menetrendek; oktatási eszközök; papíráruk; plakátok vagy elektronikus hirdetőtáblák; falragaszok bármilyen
alapanyagból; poszterek; prospektusok; szórólapok; nyomdaipari termékek; irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; üdvözlőlapok/kártyák.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; elektronikus hirdetőtábla; üdvözlőkártyák

továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; digitális fájlok továbbítása;
üzenetek küldése.
41

Akadémiák oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyam; előadás; óvodák; iskolák;

klubszolgáltatások; elektronikus könyvek, folyóiratok; online kiadás, filmek gyártása; játékfelszerelések
bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; fejlesztő foglalkozás szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; óvodai
tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás bármely
életkorban; könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás, tesztek;
pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolai
szolgáltatások (képzés); tornatanítás; zenei produkciók; videofilmezés.
( 111 ) 216.866
( 151 ) 2015.10.01.
( 210 ) M 15 00884
( 220 ) 2015.03.26.
( 732 ) VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvéntársaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 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.
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.
32

Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
A rovat 218 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 116.655
( 210 ) M 74 00977
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 124.899
( 210 ) M 85 00109
( 180 ) 2015.01.22.
( 111 ) 124.963
( 210 ) M 85 00009
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 124.964
( 210 ) M 85 00010
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 124.975
( 210 ) M 85 00127
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 124.987
( 210 ) M 85 00176
( 180 ) 2015.01.31.
( 111 ) 139.448
( 210 ) M 95 00094
( 180 ) 2015.01.13.
( 111 ) 144.153
( 210 ) M 95 00200
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 144.169
( 210 ) M 95 00282
( 180 ) 2015.01.30.
( 111 ) 144.298
( 210 ) M 95 00093
( 180 ) 2015.01.13.
( 111 ) 144.416
( 210 ) M 95 00052
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 144.425
( 210 ) M 95 00066
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( 180 ) 2015.01.11.
( 111 ) 144.434
( 210 ) M 95 00129
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 144.533
( 210 ) M 95 00205
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 144.550
( 210 ) M 95 00297
( 180 ) 2015.01.31.
( 111 ) 144.694
( 210 ) M 95 00106
( 180 ) 2015.01.13.
( 111 ) 144.787
( 210 ) M 95 00188
( 180 ) 2015.01.23.
( 111 ) 144.788
( 210 ) M 95 00189
( 180 ) 2015.01.23.
( 111 ) 144.798
( 210 ) M 95 00237
( 180 ) 2015.01.25.
( 111 ) 144.805
( 210 ) M 95 00234
( 180 ) 2015.01.25.
( 111 ) 144.808
( 210 ) M 95 00217
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 144.811
( 210 ) M 95 00214
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 144.821
( 210 ) M 95 00019
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 144.827
( 210 ) M 95 00015
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 144.828
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( 210 ) M 95 00016
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 144.833
( 210 ) M 95 00002
( 180 ) 2015.01.02.
( 111 ) 144.835
( 210 ) M 95 00229
( 180 ) 2015.01.25.
( 111 ) 144.837
( 210 ) M 95 00003
( 180 ) 2015.01.03.
( 111 ) 144.940
( 210 ) M 95 00252
( 180 ) 2015.01.26.
( 111 ) 144.979
( 210 ) M 95 00155
( 180 ) 2015.01.19.
( 111 ) 145.135
( 210 ) M 95 00223
( 180 ) 2015.01.25.
( 111 ) 145.257
( 210 ) M 95 00099
( 180 ) 2015.01.13.
( 111 ) 145.261
( 210 ) M 95 00194
( 180 ) 2015.01.23.
( 111 ) 145.272
( 210 ) M 95 00267
( 180 ) 2015.01.26.
( 111 ) 145.516
( 210 ) M 95 00038
( 180 ) 2015.01.06.
( 111 ) 145.585
( 210 ) M 95 00071
( 180 ) 2015.01.12.
( 111 ) 145.767
( 210 ) M 95 00138
( 180 ) 2015.01.18.
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( 111 ) 145.773
( 210 ) M 95 00199
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 146.054
( 210 ) M 95 00057
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 146.340
( 210 ) M 95 00196
( 180 ) 2015.01.24.
( 111 ) 146.346
( 210 ) M 95 00044
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 146.364
( 210 ) M 95 00007
( 180 ) 2015.01.03.
( 111 ) 146.370
( 210 ) M 95 00220
( 180 ) 2015.01.25.
( 111 ) 146.419
( 210 ) M 95 00041
( 180 ) 2015.01.09.
( 111 ) 146.455
( 210 ) M 95 00045
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 150.311
( 210 ) M 95 00097
( 180 ) 2015.01.13.
( 111 ) 150.313
( 210 ) M 95 00268
( 180 ) 2015.01.26.
( 111 ) 152.547
( 210 ) M 95 00006
( 180 ) 2015.01.03.
( 111 ) 181.569
( 210 ) M 05 00244
( 180 ) 2015.01.19.
( 111 ) 181.953
( 210 ) M 05 00436
( 180 ) 2015.01.31.
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( 111 ) 182.451
( 210 ) M 05 00020
( 180 ) 2015.01.05.
( 111 ) 184.675
( 210 ) M 05 00278
( 180 ) 2015.01.20.
( 111 ) 184.932
( 210 ) M 05 00410
( 180 ) 2015.01.28.
( 111 ) 184.935
( 210 ) M 05 00216
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 184.936
( 210 ) M 05 00406
( 180 ) 2015.01.28.
( 111 ) 184.937
( 210 ) M 05 00205
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 184.939
( 210 ) M 05 00405
( 180 ) 2015.01.28.
( 111 ) 184.972
( 210 ) M 05 00284
( 180 ) 2015.01.21.
( 111 ) 184.973
( 210 ) M 05 00281
( 180 ) 2015.01.21.
( 111 ) 184.974
( 210 ) M 05 00089
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 184.977
( 210 ) M 05 00081
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 185.026
( 210 ) M 05 00215
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.031
( 210 ) M 05 00409
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( 180 ) 2015.01.28.
( 111 ) 185.054
( 210 ) M 05 00008
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 185.059
( 210 ) M 05 00218
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.094
( 210 ) M 05 00204
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.095
( 210 ) M 05 00011
( 180 ) 2015.01.04.
( 111 ) 185.096
( 210 ) M 05 00202
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.209
( 210 ) M 05 00221
( 180 ) 2015.01.18.
( 111 ) 185.516
( 210 ) M 05 00207
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.524
( 210 ) M 05 00206
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.530
( 210 ) M 05 00213
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.531
( 210 ) M 05 00209
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.532
( 210 ) M 05 00211
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.533
( 210 ) M 05 00208
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.534
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( 210 ) M 05 00210
( 180 ) 2015.01.17.
( 111 ) 185.594
( 210 ) M 05 00085
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 185.595
( 210 ) M 05 00288
( 180 ) 2015.01.21.
( 111 ) 185.630
( 210 ) M 05 00285
( 180 ) 2015.01.21.
( 111 ) 185.631
( 210 ) M 05 00090
( 180 ) 2015.01.10.
( 111 ) 185.638
( 210 ) M 05 00297
( 180 ) 2015.01.21.
( 111 ) 185.645
( 210 ) M 05 00293
( 180 ) 2015.01.21.
A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 117.068
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 118.073
( 732 ) Primark Holdings, Dublin 1 (IE)
( 111 ) 118.211
( 732 ) Shiseido Co., Ltd.,, Tokió (JP)
( 111 ) 118.294
( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 125.489
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 143.650
( 732 ) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, Upplands Väsby (SE)
( 111 ) 143.830
( 732 ) HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 111 ) 144.465
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 144.474
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 147.174
( 732 ) BRIDGESTONE CORPORATION, Tokyo (JP)
( 111 ) 148.182
( 732 ) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)
( 111 ) 148.541
( 732 ) Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (CH)
( 111 ) 148.655
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 148.796
( 732 ) INFORIENT Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 149.566
( 732 ) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)
( 111 ) 150.675
( 732 ) ORTHO-TAIN, INC., Winnetka, Illinois (US)
( 111 ) 153.198
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( 732 ) Techtronic Floor Care Technology Limited, Road Town, Tortola (VG)

( 111 ) 154.593
( 732 ) Nature's Bounty, Inc., Ronkonkoma, New York (US)
( 111 ) 185.920
( 732 ) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécsvárad (HU)
( 111 ) 186.073
( 732 ) Polgármesteri Hivatal, Tiszafüred (HU)
( 111 ) 186.090
( 732 ) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
( 111 ) 187.005
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 187.028
( 732 ) Hortobágy Község Önkormányzata, Hortobágy (HU)
( 111 ) 187.270
( 732 ) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécsvárad (HU)
( 111 ) 187.505
( 732 ) HBZ Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 187.551
( 732 ) Gál Tibor, Eger (HU)
( 111 ) 187.557
( 732 ) Gál Tibor, Eger (HU)
( 111 ) 187.927
( 732 ) KEEN, Inc., Portland, Oregon (US)
( 111 ) 187.934
( 732 ) KEEN, Inc., Portland, Oregon (US)
( 111 ) 187.951
( 732 ) Majsai Cipőipari Szövetkezet, Kiskunmajsa (HU)
( 111 ) 188.254
( 732 ) Animation Investment Inc. (California államban bejegyzett cég), Culver City, California (US)
( 111 ) 188.438
( 732 ) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
( 111 ) 188.584
( 732 ) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.591
( 732 ) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
M1956

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 189.135
( 732 ) Chi Xinlian, Budapest (HU)
( 111 ) 192.809
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 192.810
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 196.230
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
A rovat 38 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 119.956
( 732 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
( 111 ) 121.638
( 732 ) The Singer Company Limited S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 125.992
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
( 111 ) 126.486
( 732 ) Dr. Gáspár István, Budapest (HU)
( 111 ) 130.702
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IE)
( 111 ) 140.659
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 148.578
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IE)
( 111 ) 151.984
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 151.985
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 151.986
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 151.987
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 152.463
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 152.542
( 732 ) MSD International Holdings GmbH, Luzern 6 (CH)
( 111 ) 153.332
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 154.593
( 732 ) Nature's Bounty, Inc., Ronkonkoma, New York (US)
( 111 ) 158.648
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
M1958

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 158.901
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 158.913
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 158.914
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 158.931
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 158.934
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 158.999
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 159.198
( 732 ) Bravotel Üzletházak Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 160.188
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 165.677
( 732 ) Wide Progress Global Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 111 ) 170.190
( 732 ) Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
( 111 ) 170.191
( 732 ) Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
( 111 ) 171.410
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 173.825
( 732 ) Duracell U.S. Operations, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 176.410
( 732 ) Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)
( 111 ) 176.454
( 732 ) Wide Progress Global Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 111 ) 177.583
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IE)
( 111 ) 178.511
( 732 ) SK Holdings Co., Ltd., Seoul (KR)
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( 111 ) 183.851
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
( 111 ) 187.421
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 187.422
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 187.877
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 187.927
( 732 ) KEEN, Inc., Portland, Oregon (US)
( 111 ) 187.934
( 732 ) KEEN, Inc., Portland, Oregon (US)
( 111 ) 188.097
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 188.098
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 188.099
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 188.100
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 188.341
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 189.061
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 190.879
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 191.492
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 194.970
( 732 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 195.997
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 196.421
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 196.734
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( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)

( 111 ) 196.744
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 197.785
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 197.815
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 198.148
( 732 ) ERPN BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.507
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 198.976
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.821
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.828
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.836
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.837
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.845
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 199.847
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 200.323
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 200.410
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 201.218
( 732 ) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra (IN)
( 111 ) 203.958
( 732 ) Arkon Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.111
( 732 ) MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 206.992
( 732 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 207.132
( 732 ) Varga Emil, Budapest (HU)
( 111 ) 207.491
( 732 ) Varga Emil, Budapest (HU)
( 111 ) 208.313
( 732 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 208.764
( 732 ) Euro Vital Pharma GmbH, Hamburg (DE)
( 111 ) 209.571
( 732 ) Varga Emil, Budapest (HU)
( 111 ) 211.133
( 732 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 213.771
( 732 ) Spártai Vitamin Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.956
( 732 ) EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 213.960
( 732 ) Spártai Vitamin Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.085
( 732 ) Varga Ferenc, Szeged (HU)
( 111 ) 214.355
( 732 ) TEQBALL HOLDINGS S.A.R.L., Luxembourg (LU)
( 111 ) 214.574
( 732 ) Horváth Ottó Róbert 1/3, Celldömök (HU)
Dr. Pörneczi Károly 1/3, Kenyeri (HU)
VIANOVA BZ Kft. 1/3, Budapest (HU)
( 111 ) 214.612
( 732 ) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 215.066
( 732 ) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 215.840
( 732 ) Csongvai István László, Debrecen (HU)
A rovat 84 darab közlést tartalmaz.
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Képviseleti megbízás
( 111 ) 119.233
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 129.955
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 129.956
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 129.957
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 131.134
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 131.843
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.254
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.693
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ING BANK NV, Amsterdam
Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 137.486
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.165
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.844
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.992
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 141.994
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 142.314
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 142.320
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 142.322
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 142.600
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.357
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.576
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.830
( 732 ) HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 740 ) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 145.452
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 145.549
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.050
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.056
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 147.924
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( 732 ) Evoqua Water Technologies LLC, Alpharetta, Georgia (US)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.688
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.419
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.722
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.989
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.064
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 153.262
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 153.767
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 168.608
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 168.743
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.393
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 185.151
( 732 ) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csapó Annamária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 187.169
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 192.779
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.784
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.785
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.787
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.788
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.702
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.580
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.137
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.138
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.990
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.991
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.005
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.612
( 732 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 111 ) 207.657
( 732 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 207.658
( 732 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 111 ) 210.360
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.390
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.716
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.718
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.721
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.937
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 215.370
( 732 ) Zhao Gancheng, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
A rovat 59 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 185.151
( 732 ) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 186.210
( 732 ) Portland Közterületi Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.211
( 732 ) MEC Hungary Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 186.985
( 732 ) THERMOPRODUCT Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 200.580
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.137
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.138
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.990
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.991
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.005
( 732 ) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
A rovat 10 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 137.816
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 138.425
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 141.853
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 142.703
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 144.876
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 147.174
( 732 ) BRIDGESTONE CORPORATION, Tokyo (JP)
( 111 ) 151.427
( 732 ) Culevit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 153.404
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 153.405
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
M1968

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 153.411
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 154.593
( 732 ) Nature's Bounty, Inc., Ronkonkoma, New York (US)
( 111 ) 156.278
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 160.942
( 732 ) CORA, 77435 Marne la Vallée CEDEX 2 (FR)
( 111 ) 164.481
( 732 ) CORA, 77435 Marne la Vallée CEDEX 2 (FR)
( 111 ) 174.174
( 732 ) Culevit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.505
( 732 ) HBZ Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 191.560
( 732 ) Culevit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.607
( 732 ) Culevit Kft., Budapest (HU)
A rovat 18 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 216.181
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviseleti megbízás
( 210 ) M 14 03522
( 731 ) Kovácsné Gaál Klára Hajnalka, Dombóvár (HU)
( 740 ) Pintz György szabadalmi ügyvivő Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 06 01867
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 01866
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01725
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02847
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02764
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02765
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 03700
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00526
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01000
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00998
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00997
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01001
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01286
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 09 02593
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 02406
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
A rovat 15 darab közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 629.490
( 541 ) Erdal
( 511 ) 3-4, 21
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 808.771
( 541 ) TERRAZZA
( 511 ) 31
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 973.335
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.032.346
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 8-11, 14-16, 18, 20-21, 25, 28, 35, 37
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.051.646
( 541 ) LEGIC
( 511 ) 9, 35, 42
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.106.759
( 546 )
( 511 ) 3, 14, 18, 25, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.139.724
( 541 ) VIZOL S
( 511 ) 3, 5, 35
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.161.248
( 546 )
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 511 ) 35-36, 39
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.162.481
( 546 )

( 511 ) 3, 18, 25, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.568
( 541 ) ELLIOT DIET
( 511 ) 5, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.622
( 541 ) targo on-site
( 511 ) 9, 35, 39, 42
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.642
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.645
( 541 ) DEZINOX
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.684
( 541 ) NUTSHELL
( 511 ) 9, 42, 45
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.253.717
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.720
( 546 )
( 511 ) 33, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.721
( 541 ) O~Herbal
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.741
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 35-37, 39
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.742
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 35-37, 39
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.758
( 546 )
( 511 ) 3, 9, 14, 18, 25-26, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.802
( 541 ) Urban Care
( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.253.846
( 541 ) NOVAC
( 511 ) 8-9, 21
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.900
( 541 ) GARTENKRONE
( 511 ) 29-32
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.253.979
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.012
( 546 )

( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.047
( 546 )

( 511 ) 3-4
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.048
( 541 ) MEGATOX
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.053
( 541 ) JUST FOR YOU
( 511 ) 9, 16, 38, 41-42
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.153
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.157
( 546 )
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.217
( 541 ) PANG INDUSTRIAL
( 511 ) 1, 17
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.258
( 546 )
( 511 ) 5, 9-10
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.350
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 16
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.450
( 541 ) CARPENTER~S
( 511 ) 1-2, 16
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.462
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.07.02.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.469
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.475
( 541 ) APURISEPT
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.02.
( 450 ) GAZ 25/2015
( 111 ) 1.254.601
( 546 )
( 511 ) 16, 35
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.627
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.762
( 546 )

( 511 ) 2-3
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.774
( 541 ) TRIBUTE HOTELS & RESORTS
( 511 ) 35
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.787
( 546 )
( 511 ) 7, 12
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.799
( 546 )

( 511 ) 10, 18, 25
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.803
( 541 ) ALTRO FORTIS TITANIUM
( 511 ) 19
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.811
( 541 ) Little Unicorn
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.822
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.855
( 546 )
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 511 ) 3, 5, 11
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.903
( 541 ) CAMLOCOR
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.905
( 541 ) KANDOSET
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.914
( 541 ) WALTER PROJEKT
( 511 ) 36-37, 39
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.926
( 541 ) BLUSH
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.934
( 541 ) ENGAGE YOUR SENSES
( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.935
( 546 )

( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.964
( 541 ) ALTRO
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.07.09.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.970
( 541 ) IPS Talic
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.254.981
( 541 ) WEMESH
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.021
( 546 )
( 511 ) 28
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.068
( 546 )
( 511 ) 9, 35-36, 42
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.169
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.179
( 546 )

( 511 ) 35, 42
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.180
( 546 )
( 511 ) 35, 42
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.255.181
( 546 )
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.205
( 546 )
( 511 ) 3, 9
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.266
( 541 ) BOYˇFRIEND
( 511 ) 14
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.306
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 32-35, 43
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.324
( 541 ) lepassion
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.348
( 541 ) FENOM
( 511 ) 1, 3-4
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.352
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 38, 43
( 580 ) 2015.07.09.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.373
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.417
( 541 ) MAGENTA
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.459
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.484
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.528
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2015.07.09.
( 450 ) GAZ 26/2015
( 111 ) 1.255.607
( 541 ) VPLUS
( 511 ) 9, 38, 42
( 580 ) 2015.07.09.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 26/2015
A rovat 74 darab közlést tartalmaz.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 936.408
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 936.409
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 944.708
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 959.304
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.028.750
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.131.102
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.185.226
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.201.116
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.222.873
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.230.095
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.482
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.503
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.526
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.537
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.554
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.600
( 151 ) 2015.09.23.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

( 111 ) 1.236.618
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.657
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.702
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.794
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.803
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.846
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.236.873
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.091
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.092
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.093
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.123
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.181
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.211
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.247
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.237.263
( 151 ) 2015.09.23.
( 111 ) 1.238.381
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.385
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.500
W316

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 19. szám, 2015.10.14.
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( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.510
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.544
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.547
( 151 ) 2015.10.02.
( 111 ) 1.238.555
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.561
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.580
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.589
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.644
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.668
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.682
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.686
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.695
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.771
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.773
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.801
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.816
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.820
( 151 ) 2015.09.28.
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( 111 ) 1.238.837
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.923
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.933
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.946
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.238.982
( 151 ) 2015.09.28.
( 111 ) 1.239.077
( 151 ) 2015.09.28.
A rovat 57 darab közlést tartalmaz.
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