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Balzsamok nem gyógyászati használatra; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; eszenciaolajok;

fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gyógyszappanok; illatszer
készítmények; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai használatra;
kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; levegőillatosító
készítmények; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok
egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; szappanok;
virágkivonatok [illatszerek]; légkörkörnyezeti hatások ellen védő készítmények emberi és állati használatra;
légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált készítmények emberi és állati használatra.
5

Állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsam készítmények gyógyászati használatra;
balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; borogatások; bőrápoló gyógyszerkészítmények; dezodorok nem
személyes vagy állatok általi használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti
készítmények]; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; emésztést
elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs
gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő füstölő;
készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók;
füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógyhatású
adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres
fürdőkészítmények gyógyszerészeti készítmények; gyógyteák; gyógycukorkák; herbateák gyógyászati
használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek; izzadás
elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő terápiához; kúpok (végbél- vagy hüvely-); légtisztító
készítmények; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati
fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz
gyógyszerészeti célokra; szájápoló szerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati
használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra;
vitaminkészítmények; természetgyógyászati készítmények emberi és állati használatra; alternatív gyógyászati
készítmények emberi és állati használatra; népgyógyászati készítmények emberi és állati használatra; fitoterápiás
készítmények emberi és állati használatra; fürdőkúrás készítmények; légkörkörnyezeti hatások ellen védő
gyógyászati készítmények emberi és állati használatra.
9

Adatfeldolgozó készülékek; barométerek; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;

ergométerek; felügyeleti műszerek, elektromos; fénymérők, megvilágításmérők; hangátviteli készülékek;
légsűrűségmérők; mágnesek; megfigyelő műszerek; meteorológiai műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek;
mérőkészülékek, elektromos; nyomásmérők; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; szemüvegek
[optika]; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített; védőeszközök személyek balesetvédelmére; fény- és
színterápiás szemüvegek és készülékek és készülékek nem gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek
nem gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás készülékek nem gyógyászati használatra; emberi és állati
életfolyamatok és élettani hatásokat monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; életmód és aktivitás
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monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt

hatásait monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre
gyakorolt hatásait megelőző és kompenzáló készülékek nem gyógyászati használatra.
10

Állatgyógyászati készülékek és eszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra;

elektrokardiográfok; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fizikoterápiás készülékek; füstölésre szolgáló
készülékek nem gyógyászati használatra; galvánterápiás készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök;
hőmérők gyógyászati használatra; inhaláló készülékek; kvarclámpák gyógyászati használatra; lámpák
gyógyászati használatra; masszírozó készülékek; övek-, elektromos, gyógyászati használatra; pulzusmérők;
sztetoszkópok; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; ultraibolya lámpák gyógyászati használatra;
véranalizáló készülékek; vérnyomásmérők; vibrációs masszírozó készülékek; fény- és színterápiás szemüvegek és
készülékek gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás
készülékek gyógyászati használatra; emberi és állati életfolyamatokat és élettani hatásokat monitorozó készülékek
gyógyászati használatra; életmód és aktivitás monitorozó készülékek gyógyászati használatra; légkörkörnyezet
emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásait monitorozó készülékek gyógyászati használatra; légkörkörnyezet
emberi és állati szervezetre gyakorolt káros hatásait megelőző és kompenzáló készülékek gyógyászati
használatra.
30

Aromák, az illóolajok kivételével; cukorkaáruk; csillagánizs; gabonakészítmények; méz; tea; tea alapú

italok teakeverékek embereknek, állatoknak; káros légkörkörnyezeti hatások ellen védő élelmiszerek és
készítmények embereknek, állatoknak; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált élelmiszerek és készítmények
embereknek, állatoknak.
41

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

42

Biológiai kutatás építészeti konzultáció; időjárás-előrejelző szolgálat; kozmetikai kutatás; környezetvédelmi

kutatás; műszaki kutatás; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; tudományos kutatás;
légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése; légkörkörnyezet emberi és állati
szervezetre gyakorolt hatásainak kutatása; kutatás a légkörkörnyezet káros szervezeti hatásainak kivédésére;
légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált életvitel és megoldások kutatása; életmód és életminőség kutatás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek balzsamok nem gyógyászati
használatra; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; eszenciaolajok; fürdősók nem gyógyászati
használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gyógyszappanok; illatszer készítmények; italaromák
[eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;
kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; levegőillatosító készítmények; masszázs gélek nem
gyógyászati célokra; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez;
olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; szappanok; virágkivonatok [illatszerek];
légkörkörnyezeti hatások ellen védő készítmények emberi és állati használatra; légkörkörnyezeti hatásokhoz
adaptált készítmények emberi és állati használatra.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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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) állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok
lemosására szolgáló szerek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsam
készítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biológiai
készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; borogatások;
bőrápoló gyógyszerkészítmények; dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; étrend-kiegészítők állatok számára;
étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; erősítő
szerek [gyógyszerek]; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók;
fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő füstölő; készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő
készítmények; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;
gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények gyógyszerészeti
készítmények; gyógyteák; gyógycukorkák; herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények;
húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek; izzadás elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő
terápiához; kúpok (végbél- vagy hüvely-); légtisztító készítmények; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti
használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pollen
étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; szájápoló szerek gyógyászati
használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi
termékek gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; természetgyógyászati készítmények emberi és állati
használatra alternatív gyógyászati készítmények emberi és állati használatra; népgyógyászati készítmények
emberi és állati használatra; fitoterápiás készítmények emberi és állati használatra; fürdőkúrás készítmények;
légkörkörnyezeti hatások ellen védő gyógyászati készítmények emberi és állati használatra.
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; adatfeldolgozó készülékek; barométerek; detektorok;
diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; ergométerek; felügyeleti műszerek, elektromos;
fénymérők, megvilágításmérők; hangátviteli készülékek; légsűrűségmérők; mágnesek; megfigyelő műszerek;
meteorológiai műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőkészülékek, elektromos; nyomásmérők; optikai
készülékek és eszközök; optikai lámpák; szemüvegek [optika]; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített;
védőeszközök személyek balesetvédelmére.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok fény- és színterápiás szemüvegek és készülékek nem
gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek nem gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás
készülékek nem gyógyászati használatra; emberi és állati életfolyamatokat és élettani hatásokat monitorozó
készülékek nem gyógyászati használatra; életmód és aktivitás monitorozó készülékek nem gyógyászati
használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásait monitorozó készülékek nem
gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt káros hatásait megelőző és
kompenzáló készülékek nem gyógyászati használatra.
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; aromák, az illóolajok kivételével; cukorkaáruk; csillagánizs;
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gabonakészítmények; méz; tea*; tea alapú italok teakeverékek embereknek, állatoknak; káros légkörkörnyezeti

hatások ellen védő élelmiszerek és készítmények embereknek, állatoknak; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált
élelmiszerek és készítmények embereknek, állatoknak.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; biológiai kutatás építészeti
konzultáció; időjárás-előrejelző szolgálat; kozmetikai kutatás; környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; tudományos kutatás; légkörkörnyezet emberi és állati
szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásainak
kutatása; kutatás a légkörkörnyezet káros szervezeti hatásainak kivédésére; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált
életvitel és megoldások kutatása; életmód és életminőség kutatás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások állatgyógyászati szolgáltatások;
állatkozmetika; állatok ápolása; aromaterápiás szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; betegápolási
szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;
fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti
tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; alternatív
gyógyászati szolgáltatások emberek és állatok részére; hangterápiás szolgáltatások emberek és állatok részére;
rezgésterápiás szolgáltatások emberek és állatok részére; fény- és színterápiás szolgáltatások emberek és állatok
részére; életmód és életvitel tanácsadások; dietetikai szolgáltatások emberek és állatok részére; kozmetikai
szolgáltatások emberek és állatok részére; idősgondozás; gyermekgondozás; személyre szóló egyedi
természetgyógyászati készítmények, receptúrák összeállítása emberek és állatok részére.
( 210 ) M 14 01319
( 220 ) 2014.04.25.
( 731 ) Dr. Dózsa István 100%, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 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); töltőállomás üzemanyaggal történő ellátása.
( 210 ) M 14 02593
( 220 ) 2014.08.22.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Minden szám egy esély
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 14 03441
( 220 ) 2014.11.14.
( 731 ) Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Esztergom (HU)
M2067
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( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; manöken/modell-szolgáltatások reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing.
38

Mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; internetes

fórumok biztosítása; üzenetek küldése.
41

Szórakoztatás; fényképészet; szépségversenyek szervezése.

( 210 ) M 14 03919
( 220 ) 2014.12.29.
( 731 ) Mészáros Gábor, Fót (HU)
( 740 ) dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 16

Csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fapép karton

[papíráru]; karakterek [számok és betűk]; karton; papír; papíráruk; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
30

Csokoládé; cukor; édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes-); fahéj [fűszer]; fűszerek;

fűszerek, ízesítők; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; ízesítőszerek; kakaó; kakaós
termékek; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; méz; nádcukor szirup; pudingok; vanília
[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló].
( 210 ) M 15 00026
( 220 ) 2015.01.09.
( 731 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán 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).
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).
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Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00224
( 220 ) 2015.01.27.
( 731 ) ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) RUHADOKI
( 511 ) 37

Feldolgozott bőr javítása, ruhagőzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhák felújítása, stoppolás (ruhajavítás},

szőrmék karbantartása, javítása, zipzár és zipzár kocsi cseréje, bútorszövet javítása.
40

Kelmék beszegése, kelme szabása, ruhák átalakítása, ruhavarrás, steppelés, tűzés, szabás, szabászati

szolgáltatások, szőrmebundák, textilek, bőr(áru) és kelmék egyedi fazonigazítása, szűcsmunkák, textilanyagok
kezelése, gombozás, patentozás, függöny méretre varrása, bútorszövet méretre igazítása.
( 210 ) M 15 00582
( 220 ) 2015.03.03.
( 731 ) Mudri István, Kisvárda (HU)
Mudri Istvánné, Kisvárda (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászsütemények; Cukrászati készítmények; aprósütemény, teasütemény; csokoládéalapú italok; fagylalt,

jégkrém; gyümölcsös sütemények/torták; krémes sütemények; kekszek; pralinék; sós sütemények; sütemények;
sütemény tészták; torták; tartós sütemények.
41

Cukrásztermékekkel és édességekkel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; képzési tevékenység cukrászdák

számára.
43

Cukrászdák; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); ételkészítés megrendelésre.

( 210 ) M 15 00663
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
( 541 ) Középsuli középiskolások magazinja
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00708
( 220 ) 2015.03.10.
( 731 ) MateWorks Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00791
( 220 ) 2015.03.18.
( 731 ) BudaPay Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BudaPass
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások SaaS); szoftverbérlés;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 00826
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) PANNONIA
( 511 ) 19

Magyarországról származó térkövek, járólapok nem fémből; Magyarországról származó útburkolatok nem

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

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
37

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

( 210 ) M 15 00854
( 220 ) 2015.03.24.
( 731 ) Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)
( 541 ) FRUSKA
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok.

( 210 ) M 15 00909
( 220 ) 2015.03.30.
( 731 ) Nagy Mária, Budapest (HU)
M2070

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Nagy Terézia, Budapest

( 541 ) Dúr-Moll
( 511 ) 16

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

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

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

szolgáltatása, élő előadások bemutatása, hangszerek bemutatása, klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális vagy
nevelési célú kiál1ítások szervezése, oktatás, óvodák, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós
szórakoztatás, riporteri szolgáltatás, showműsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, videoszalagra
filmezés, zene-összeállítás, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási képzés - személyiségfejlesztési,
zenei képzés területén, konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása, hang- és videofelvételek
előállítása, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatócélból.
( 210 ) M 15 00935
( 220 ) 2015.04.01.
( 731 ) caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Horváth Anikó, Dr. Horváth Anikó 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 00975
( 220 ) 2015.04.07.
( 731 ) Pethő László, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Chipek, integrált áramkörök; elektronikus jeladó; jelzőberendezések; műholdas navigációs készülék;

számítógépes hardver; számítógépes programok.
( 210 ) M 15 00978
( 220 ) 2015.04.07.
( 731 ) V G Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tarján (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények humán- és állatgyógyászati célra; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és
állatok számára, különösen búzacsíra étrend kiegészitőként, diabetikus kenyér, diétás anyagok, élelmiszerek,
italok, élelmi rostok, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra,
tápanyag adalékok.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér és péksütemények és cukrászsütemények, különösen

aprósütemény, teasütemény, búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara, búzaliszt, kekszek, liszttartalmú ételek,
sütemények, sütésre szolgáló anyagok ételek sütéséhez, főzéséhez, tésztafélék.
31

Gabona magvak; vetőmagok; tápanyagok állatok számára, különösen búza, búzacsíra állati fogyasztásra,

gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra, takarmány, vetőmagok.
32

Sörök és alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), whisky.

( 210 ) M 15 01023
( 220 ) 2015.04.09.
( 731 ) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, újság.

35

Magazinokkal, újságokkal, internettel kapcsolatos reklámozás.

41

Magazinokban, újságokban, interneten nyújtott szakmai képzés, szórakoztatás.

( 210 ) M 15 01056
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Energo-Spare-Time Kfc., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfém cikkek, fémszerkezetek; öntödei formák, kokillák fémből (alumíniumból); öntőformák;

öntőforma elemek; öntőformák összekapcsoló elemei fémből; záróreteszek, kallantyúk fémből.
7

Gépek és szerszámgépek; öntödei gépek; öntőformák (géprészek); öntőforma elemek; keretek

öntőformákhoz; összekötők öntőforma elemek rögzítésére; összekötő csavarok; tokmányok (géprészek); tokok,
vázak (géprészek); töltőgépek; fűthető fém lapok öntőforma elemek felfogására; gépasztalok, gépállványok;
kidobószerkezetek, kilökőszerkezetek; befogókészülékek; adagolók; védőlapok.
42

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

és kutató szolgáltatások; anyagpróba; fizikai kutatás; mechanikai kutatás; műszaki kutatás; vegyészeti kutatás,
vegyészeti szolgáltatások; kutatás és fejlesztés (mások részére); gépfejlesztés; öntödei gépek fejlesztése,
öntőformák fejlesztése; technológiai fejlesztés; ipari formatervezés; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban).
( 210 ) M 15 01086
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( 220 ) 2015.04.17.
( 731 ) Muhi Katalin, Felsőpakony (HU)
( 541 ) Spoon
( 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).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01169
( 220 ) 2015.04.28.
( 731 ) Sanatmetal Kft., Eger (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Elektrokardiográfok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; orvosi diagnosztikai műszerek,

eszközök; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések orvosi és gyógyászati használatra; orvosi
műszerek emberi testen történő használatra; fiziológiai adatok regisztrálására szolgáló orvosi műszerek és
eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; gyógyászati készülékek és eszközök; szívritmus-mérők.
37

Orvosi műszerek, készülékek és eszközök karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció

orvosi diagnosztikai készülékekhez kapcsolódó konstrukciókról; elektromos berendezések felszerelése,
karbantartása és javítása.
44

Orvosi műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

gyógyászati berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 15 01174
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) Ági Nektár Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MESE
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállítására, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcsborok, izotóniás italok,
limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz,
szörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök
limonádéhoz, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok),
zöldséglevek (italok).
( 210 ) M 15 01179
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Kft., Szeged (HU)
( 541 ) FAIRBION
( 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).
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.
M2073
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

32

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 15 01182
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) ZEN STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bárdos Gergely, Dr. Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZEN
( 511 ) 41

On-line számítógépes szoftveralkalmazás (letölthető); on-line számítógépes szoftveralkalmazás (nem

letölthető).
( 210 ) M 15 01185
( 220 ) 2015.04.29.
( 731 ) Mentes Norbert 100%, Sopron (HU)
( 541 ) Moby Dick
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Zenekar szolgáltatásai.

( 210 ) M 15 01202
( 220 ) 2015.04.30.
( 731 ) Cominnex Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SMARTDIVERSITY
( 511 ) 1

Ipari, tudományos vegyi termékek; vegyi reagensek, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi

termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti

készítmények, vegyi készítmények gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, vegyi
reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra.
42

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

és kutató szolgáltatások; vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01251
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pancsira Lajos, Pancsira Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyar Bormustra
( 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); borversenyek szervezése, rendezése.
42

Információtechnológia (IT) tanácsadási szolgáltatások, minőségellenőrzés, számítógépprogramok

kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, technológiai tanácsadás, tudományos laboratóriumi
szolgáltatások, vegyelemzés, kémiai analízis.
( 210 ) M 15 01252
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Mészáros Gábor, Fót (HU)
( 740 ) dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 511 ) 16

Csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fapép karton

[papíráru]; karakterek [számok és betűk]; karton; papír; papíráruk; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
30

Csokoládé; cukor; édesgyökér [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek,

ízesítők; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; ízesítőszerek; kakaó; kakaós termékek;
kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; méz; nádcukor szirup; pudingok; vanília [ízesítőszer];
vanillin [vaníliapótló].
( 210 ) M 15 01253
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Róbert, Szeged
( 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).
19

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

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

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; acélszerkezetek szerelése; burkolatok szerelése; elektromos

kivitelezés; építészeti termékek szerelése; gépészeti kivitelezés; magasépítés; mélyépítés; technológiai
acélszerkezetek szerelése.
40

Anyagmegmunkálás (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; elektromos tervezés;
energetikai tervezés; építési terv készítése; építési konzultáció; építészeti szolgáltatások; gépészeti tervezés;
innovációs tevékenység; statikai tervezés; szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 15 01263
( 220 ) 2015.05.07.
( 731 ) Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)
( 740 ) dr. Nagy Mária, Kecskemét
( 554 )

( 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).
M2075
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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).
( 210 ) M 15 01280
( 220 ) 2015.05.12.
( 731 ) Budapest Retina Associates Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres András István, Budapest
( 541 ) Budapest Retina Intézet
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

42

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

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01312
( 220 ) 2015.05.13.
( 731 ) Hajdu Zoltán, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01318
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton, borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; nyomdaipari termékek;
fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01319
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
M2076
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( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01320
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01321
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01322
( 220 ) 2015.05.15.
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( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01323
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01324
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.
M2078
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( 210 ) M 15 01325
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus
ábrázolások; írásminták; irattartók; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01326
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PALLADIUM
( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papíprból vagy kartonból; értesítések

[papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások;
írásminták; irattartók; ívek [papíráruk]; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok.
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01327
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PALLADIUM CONSULTING
( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papíprból vagy kartonból; értesítések

[papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások;
írásminták; irattartók; ívek [papíráruk]; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; szórólapok; újságok.
35

Reklámozás.

36

Biztosítás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 15 01350
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Nagy Gergely, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

M2079

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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); matematikai feladatmegoldó szoftver, matematikai oktató szoftver.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01351
( 220 ) 2015.05.19.
( 731 ) Nagy Gergely, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., 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); matematikai feladatmegoldó szoftver, matematikai oktató szoftver.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01363
( 220 ) 2015.05.20.
( 731 ) dr. Szűcs Ákos Imre, Budajenő (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) VitaReál
( 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).
M2080

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 01382
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) HCD'2005 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PINK & KA
( 511 ) 25

Ruházati termékek, cipő.

( 210 ) M 15 01384
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Balog Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Faragó Imola, Budapest
( 541 ) HARMONIA GARDEN
( 511 ) 9

Optikai lemezfelvételek; műsoros lemezek; műsoros CD-lemezek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];

videó CD-k; zenét tartalmazó CD-k; zenét tartalmazó DVD-k; letölthető zenefájlok; letölthető zenei
hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; zenei hangfelvételek; digitális hanglemezek; hangfelvételeket
hordozó optikai lemezek.
41

Az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; élőzenés koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek
lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek mint
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; koncertszolgáltatások; jazz zenei
szórakoztatási szolgáltatások; zenei szórakoztatás szervezése; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
televíziós és rádiós szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; élő
szórakoztatási szolgáltatások; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási célú szolgáltatások
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások
formájában; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások színpadi
előadás és kabaré formájában; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások;
kulturális szolgáltatások; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; fesztiválok szervezése kulturális
célokra; dalok kiadása; dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; kották
kiadása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; szórólapok megjelentetése; zenekiadási
szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása;
zeneátírási szolgáltatások; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető];
hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások; revüshow-k készítése élő közönség
előtt; zenés videók készítése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei produkciók, zenei felvételek készítése
hangstúdióban; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; zene rögzítése; zeneszerzés; zene komponálása; zenés koncertek; zeneszerzési szolgáltatások;
élő zene szolgáltatása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenei koncertek; élő zenés szolgáltatások; szimfonikus
zenekari szolgáltatások; élő zenekari előadások; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; digitális zeneszolgáltatás az
internetről; hang- és zenefelvételek készítése; szórakoztatás zenekari előadások formájában; dzsessz [jazz]
zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról.
43

Vendéglátás (élelmezés, időleges szállásadás).

( 210 ) M 15 01386
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) INDISO Sóklinika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

M2081

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 5

Inhaláló szerek; ásványi sók gyógyászati használatra; sók gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati

használatra; káliumsók gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; hörghurut elleni
készítmények; inhalációs gyógyszerkészítmények légúti betegségek és rendellenességek kezelésére; inhalációs
sótartalmú készítmények légúti betegségek és rendellenességek kezelésére; inhalációs gyógyszerkészítmények
pulmonális hipertónia kezelésére.
10

Inhaláló készülékek; orvosi inhaláló készülékek; inhalátorok gyógyászati használatra; inhalátorok terápiás

használatra; inhaláló készülékek paramedicinális anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek aromaterápiás
anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek sótartalmú anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek
gyógyászati célokra [üresen árusított]; terápiás és gyógyászati készülékek só-készítmények elpárologtatásához;
gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyszerek inhalálás útján történő bejuttatására szolgáló készülékek;
gyógyszerészeti készítmények inhalálásának megkönnyítését szolgáló orvosi készülékek.
44

Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi rendelők;
otthonok lábadozók utókezelésére; fizi(k)oterápia; gyógyászati berendezések bérbeadása; egészségügyi
berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 15 01387
( 220 ) 2015.05.22.
( 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.

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 01389
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Cafe Mistral Kft., Remeteszőlős (HU)
( 740 ) dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
M2082

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01390
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Restart Coaching Consultancy Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal kapcsolatban.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning] szervezése; tanfolyamszervezés; nyomtatott és

elektronikus kiadványok megjelentetése, szerkesztése.
( 210 ) M 15 01395
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Losó Viktor, Albertirsa (HU)
( 740 ) dr. Kenéz Márta, Albertirsa
( 541 ) MIRELITE STREET FOOD
( 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.
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.
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta.
( 210 ) M 15 01397
( 220 ) 2015.05.22.
( 731 ) Econix Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Rádi Péter, Budapest
( 541 ) Életre keltjük épületét.
( 511 ) 37

Építőipari kivitelezés.

( 210 ) M 15 01400
( 220 ) 2015.05.21.
( 731 ) Ideal Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Treer Ferenc Mór, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
M2083

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01412
( 220 ) 2015.05.26.
( 731 ) FEIL GOLD STAR Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) FEIL
( 511 ) 14

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

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

Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedemi ügyletek.

42

Ékszertervezés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 15 01444
( 220 ) 2015.05.29.
( 731 ) BEDECO Italporgyártó és Forgalmazó Kft., Zirc (HU)
( 541 ) BEDECO
( 511 ) 30

Kakaó, kakaó alapú italok, kakaópor, kávé, capuccino, kávé alapú italok, kávéaromák, kávéporok, illetve

ezen termékek instant készítményei; tea, csokoládé; fagylalt; jégkrém, jégkrémpor.
( 210 ) M 15 01476
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) Sütő Zoltán Olivér, Budapest (HU)
Laczkó Levente, Budapest (HU)
Ujházi Péter Zsolt, Budapest (HU)
Nádor Patrik Benjámin, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) AIRION
( 511 ) 9

Akkumulátortöltők; akkumulátortartályok; akkumulátoredények; zsebakkumulátorok.

18

Bőrtáskák, bőr bőröndök, bőrtasakok, bőr sport hátizsákok.

35

Bőr és bőrutánzatokból készült bőröndök, táskák kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám- és

marketingtevékenység; termékbemutatók.
( 210 ) M 15 01483
( 220 ) 2015.05.15.
( 731 ) BARBERA CAFFE'S.P.A., Napoli (IT)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakó és kávépótló szerek; cukor.

( 210 ) M 15 01488
( 220 ) 2015.06.03.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
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( 541 ) PULI
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos gyümölcskivonatok, almaborok, borok, égetett

szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, szeszes italok, pálinkák, rum, vodka, whisky.
( 210 ) M 15 01489
( 220 ) 2015.06.03.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) PIPACS
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos gyümölcskivonatok, almaborok, borok, égetett

szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, szeszes italok, pálinkák, rum, vodka, whisky.
( 210 ) M 15 01495
( 220 ) 2015.06.03.
( 731 ) Pálfi Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd,Füzessyné dr. Maglics Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁKO
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztráció, internetes kereskedelem,

szaktanácsadás, termékbemutatás és tervezés a DJ technika, a fény- és látványtechnika, a hangtechnika, a
stúdiótechnika és hangszerek területén; színpadtechnika és épülethangosítás; vásárlási megrendelések ügyintézése
37

Javítás; szerelési szolgáltatások, szervizelés és zavarmentesítés a a DJ technika, a fény- és látványtechnika, a

hangtechnika, a stúdiótechnika és hangszerek területén, illetve a színpadtechnika és épülethangosítás területén;
41

Szakmai képzés, kölcsönzés és bérlés, szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása a DJ technika, a

fény- és látványtechnika, a hangtechnika, a stúdiótechnika és hangszerek területén; szórakoztatás; hangtechnikai
bemutató;színpadtechnika és épülethangosítás
( 210 ) M 15 01496
( 220 ) 2015.06.03.
( 731 ) Lakatos Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Tünde, Dr. Borbély Tünde 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).
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).
( 210 ) M 15 01499
( 220 ) 2015.06.04.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
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( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; húskészítmények.

( 210 ) M 15 01501
( 220 ) 2015.06.04.
( 731 ) Somogyi Hajnalka, Budapest (HU)
( 541 ) OFF-BIENNÁLE
( 511 ) 16
41

Leporellók, szórólapok, katalógusok, könyvek, plakátok.
Szakmai képzés; kulturális tevékenységek; művészeti programok szervezése; konferenciák; szimpoziumok

szervezése; videók, filmek, rádió és tévéműsorok készítése; könyv- és folyóirat kiadás; művészeti publikációk;
művészeti tanácsadás.
( 210 ) M 15 01513
( 220 ) 2015.06.05.
( 731 ) Csőke Gáborné, Fegyvernek (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01519
( 220 ) 2015.06.05.
( 731 ) Aréna Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Édes- és sós péksütemények, cukrászsütemények, kekszek, gabona vagy rizs alapú snack ételek, tea,

csokoládé, kakaó, kávé alapú italok, csokoládék, fagylaltok.
32

Alkoholmentes italok, gyümölcslevek és zőldséglevek, szódavizek, vizek, ásványvizek, alkoholmentes

koktélok, limonádék, készítmények és szörpök italokhoz.
35

Édes- és sós péksütemények, cukrászsütemények, kekszek, gabona vagy rizs alapú snack ételek, tea,

csokoládé, kakaó, kávé alapú italok, csokoládék, fagylaltok; alkoholmentes italok, gyümölcslevek és
zöldséglevek, szódavizek, vizek, ásványvizek, alkoholmentes koktélok, limonádék reklámozása, marketingje, kisés nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 01522
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Betonvilág - Világbeton
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;
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betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;

betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült
lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így
épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési
célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;
párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó
szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;
szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;
födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,
kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;
lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem
fémből.
37

Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.
42

Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.
( 210 ) M 15 01523
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Concrete World - World Concrete
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;

betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;
betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült
lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így
épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési
célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;
párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó
szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;
szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;
födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,
kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;
lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem
fémből.
37

Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.
42

Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.
( 210 ) M 15 01524
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) JET-VILL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) JFA
( 511 ) 9

Villamos berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

erősáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
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gyengeáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

elektronikai és vezérlő berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
optikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
telekommunikációs berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
közműberendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;
mérőberendezések és szabályozó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; energiaellátó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; informatikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló
tárolóegységek; transzformátorállomások kábelelosztó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és
védelmére szolgáló tárolóegységek; fogyasztásmérő szekrények; csatlakozó dobozok [elektromosság];
elosztódobozok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolótáblák; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elektromos csatolások, elektromos kötések;
diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; ellenőrző-készülékek nem gyógyászati használatra;
elágazó-dobozok [villamosság]; elektromos átalakítók; elektronikus jeladók; elektromos ellenőrző-berendezések;
elektromos felügyeleti műszerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek; páratartalom elemzésére szolgáló
készülékek; páratartalom szabályozására szolgáló készülékek; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek; villamos
kábelek.
37

Villamos energia tárolására, továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések és azokat

befogadó műtárgyak létesítése; villamos jelek továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések
és azokat befogadó műtárgyak létesítése; föld alatti és föld feletti építmények készítése; építési tárgyú
információk; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; építkezések felügyelete [irányítás];
elektromos berendezések felszerelése és javítása.
42

Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények

adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások
számára; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01525
( 220 ) 2015.06.08.
( 731 ) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ancsák Andrea, 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).
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).

( 210 ) M 15 01564
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) "ELISABETH PREMIUM QUALITY" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Kelemér (HU)
( 740 ) Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó, bárányból készült hentesáruk; Magyarországról származó bárányhús, tartósított;

Magyarországról származó bárányhús; Magyarországról származó bárányból készült húskivonat;
Magyarországról származó bárányból készült húskocsonya; Magyarországról származó bárányból készült
húskonzerv.
31

Magyarországról származó bárányok, élő.

( 210 ) M 15 01572
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Bende Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18
25

Bőráruk.
Ruházati termékek, munka- és védőruhák.

( 210 ) M 15 01575
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Székely Dániel, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43
44

Nyugdíjas otthonok, szállodai szolgáltatások, motelek, panziók.
Egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01578
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) dr. Szilvási Zoltán, Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.

( 210 ) M 15 01579
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) dr. Szilvási Zoltán, Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.

( 210 ) M 15 01580
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) dr. Szilvási Zoltán, Kaposvár (HU)
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( 740 ) dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár

( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.

( 210 ) M 15 01599
( 220 ) 2015.06.12.
( 731 ) VIRGO CREATIVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Széfek; elektronikus széfek; biztonsági tárolóegységek; biztonsági tartók; biztonsági tartályok; hordozható

biztonsági tárolóegységek; hordozható biztonsági tartályok; hordozható értékvédelmi tartóegységek; hordozható
értékőrző tartóegységek.
9

Lopásgátló riasztókészülékek [nem járművekhez]; lopásgátló riasztók [nem járművekhez]; lopásgátló

riasztóeszközök [nem járművekhez].
19

Széfek nem fémből; elektronikus széfek nem fémből; biztonsági tárolóegységek nem fémből; biztonsági

tartók nem fémből; biztonsági tartályok nem fémből; hordozható biztonsági tárolóegységek nem fémből;
hordozható biztonsági tartályok nem fémből; hordozható értékvédelmi tartóegységek nem fémből; hordozható
értékőrző tartóegységek nem fémből.
36

Széfszolgáltatások; értékmegőrző szolgáltatások.

37

Széfek beszerelése; értékmegőrző létesítmények, széfek rendelkezésre bocsátása; riasztók, zárak és széfek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
45

Széfek bérbeadása; hordozható értékvédelmi tartóegységek kölcsönzése; vagyonvédelmi biztonsági

szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.
( 210 ) M 15 01604
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Gábossy Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kutasi Balázs ügyvéd, Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PATER
( 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); sajt.
30

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01613
( 220 ) 2015.06.15.
( 731 ) Forgó Diána Napsugár, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
25

Napszemüvegek.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2090

40

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 15 01615
( 220 ) 2015.06.16.
( 731 ) Cu-Impex Kft., Halásztelek (HU)
( 541 ) Technik-Press
( 511 ) 11

Fűtési és vízvezeték, zárt hűtőköri, szolár és sűrített levegős rendszerekben felhasználható szénacél és

rozsdamentes acél alapanyagokból készült csőkötő présidom rendszer.
( 210 ) M 15 01616
( 220 ) 2015.06.16.
( 731 ) Cu-Impex Kft., Halásztelek (HU)
( 541 ) Technik-Therm
( 511 ) 11

Fűtési és vízvezeték hálózatok kiépítésének elemeiként használható épületgépészeti rendszer, amely

tartalmaz: áramlásmérős és szelepes osztót és tartozékaik; csőkötő prés- és roppantógyűrűs idomok; többrétegű
műanyag csövek.
( 210 ) M 15 01617
( 220 ) 2015.06.16.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JUST FIT
( 511 ) 5
32

Étrend-kiegészítők emberek számára.
Szénsavas italok; energia italok.

( 210 ) M 15 01626
( 220 ) 2015.06.16.
( 731 ) Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)
( 740 ) Harcz Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő tej és tejtermékek.

35

Marketing és kommunikációs tevékenységek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01629
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Tóth Béla János, Balassagyarmat (HU)
( 541 ) ÓVD A VIZET, IGYÁL BORT!
( 511 ) 33
35

Borok; gyümölcs alapú, tartalmú alkoholos italok; szeszes italok.
Kereskedelmi és/vagy reklámcélú on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós, televíziós

reklámozás; borok bemutatása, terjesztése; szállodai üzletvezetés.
43

Büfék, kantinok, étkezdék, éttermek; boros pincék, panziók; szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

( 210 ) M 15 01632
( 220 ) 2015.06.17.
M2091

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) KESTON
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók;

plédek; vászonból készült termékek.
25

Ruházati termékek; cipők; lábbelik; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen ruházati termékek, cipők; lábbelik; textíliák és textiláruk
vonatkozásában.
( 210 ) M 15 01634
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Sunbelt Hungary Offices Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bérdi Erika, Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; szállodai üzletvezetés.
Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és

fitnesz tréning]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01636
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Lekvárok, dzsemek, kompótok, gyümölcs alapú zselék, almapüré, gyümölcspépek, birsalmasajt,

gyümölcshéj, gyümölcscsipsz, szárított gyümölcsök, szárított zöldségek.
30

Gyümölcsteák, herbateák, csokoládé-bevonatú diófélék, cukrászsütemények, péksütemények,

aprósütemények, sós kekszek, gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, mézeskalács, méz, propolisz.
32

Gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, gyümölcsszörpök.

( 210 ) M 15 01642
( 220 ) 2015.06.15.
( 731 ) Lantos Judit 100%, Budapest (HU)
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01647
( 220 ) 2015.06.18.
( 731 ) The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)
( 300 ) 86/484,993 2014.12.18. US
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 15 01648
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Gergics Róbert 50%, Szentlőrinc (HU)
Hornyák István 50%, Szentlőrinc (HU)
( 740 ) dr. Mező Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHILION
( 511 ) 30

Chiliporok; chiliszószok; chutney [fűszeres ízesítő]; zöldségkrémek [szószok]; paradicsomszószok; pesto

[szósz]; paprika, őrölt [ételízesítő]; fűszerek.
31

Chilipaprika.

43

Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01653
( 220 ) 2015.06.19.
( 731 ) Meex Agent Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mine Show
( 511 ) 28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01655
( 220 ) 2015.06.19.
( 731 ) Lakics Gépgyártó Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) WIND THE WAY
( 511 ) 7

Generátorok; generátorok szélturbinákhoz; áramfejlesztő generátorok; nagyfeszültségű generátorok;

szinkrongenerátorok; szélturbinák; turbinák energiafejlesztéshez.
37

Turbinák javítása.

40

Energiatermelés; fémek hőkezelése; fémmegmunkálás.

( 210 ) M 15 01659
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Rt., Szekszárd (HU)
M2093
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( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 29

Tej; tejitalok; tejtermékek; ízesített tej; tejes italok; magas tejtartalmú tejes italok; ízesített tejitalok; főként

tejet tartalmazó tejes italok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; tejből készült italok.
( 210 ) M 15 01661
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) Bimeda Amea Limited, Tallaght, Dublin 24 (IE)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ECTOPAR FORTE 3% POUR ON
( 511 ) 5

Állatgyógyászati gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 15 01665
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Gurman Zoltán, Csitár (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) G50 KAPTÁR
( 511 ) 6

Dobozok fémből; fémdobozok; fémépítmények; fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); hordozható

építmények fémből.
20

Kaptárakhoz fakeretek, konténerek, nem fémből, [tároláshoz, szállításhoz]; ládák, dobozok, nem fémből;

lépviasz kaptárakhoz; méhkasok, kaptárak; méhsejt.
44

Állattenyésztés; mezőgazdasági szolgáltatás, méhészeti tevékenység.

( 210 ) M 15 01672
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01673
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JAZZPIKNIK
( 511 ) 33

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

áru).

M2094
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01678
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Qu Lei, Budapest (HU)
( 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).
( 210 ) M 15 01681
( 220 ) 2015.06.19.
( 731 ) BARF Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BARF
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01684
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) Kocsy György Csaba, Budapest (HU)
( 546 )

M2095
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Tej, tejtermék.

( 210 ) M 15 01687
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet, Kalocsa (HU)
( 740 ) Dávid István Gáborné, Kalocsa
( 546 )
( 511 ) 24

Magyarországról származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk,

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

Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01689
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) "ÚJ HÁZ" Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt., Tényő (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01694
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MISSYGEL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen PH szabályozásra szánt hüvelygél.

( 210 ) M 15 01695
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FORMADAM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen PH szabályozásra szánt hüvelygél.

( 210 ) M 15 01700
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) Krizmanics Norbert, Kölked (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
Kakaó; lisztek és más gabonakészítmények; cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup, karamell;

vanília.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 15 01701
M2096
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( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) TEN-T Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
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 01702
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) Bilds Event Rendezvényszervező Bt., Verőce (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése és minden ezekkel kapcsolatos szolgáltatás ebben az

osztályban.
( 210 ) M 15 01704
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) Baár Csaba János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

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

Magyarországról származó 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

Magyarországi vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01706
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) Bonev-Domozi Rita, Törökbálint (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

M2097

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 44

Masszázs; masszázs szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01707
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) PC-BOX Számítástechnikai Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Nomal
( 511 ) 9

Szoftverek.

( 210 ) M 15 01708
( 220 ) 2015.06.24.
( 731 ) BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Tuza Béla, Kecskeméti 12.sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 541 ) FERMASTIL
( 511 ) 11

Vízlágyító készülékek és berendezések.

( 210 ) M 15 01716
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) CadLine Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ARCHLINE.BIM
( 511 ) 9

Számítógépprogramok, rögzített.

( 210 ) M 15 01720
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) Mihálka István, Érd (HU)
( 740 ) dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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 szervezés 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,
filmstúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték; zenei
produceri tevékenység.
M2098

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 01722
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) "DÉL-100" Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 541 ) Minden, ami otthon kell.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01723
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) "HARANGOD-MAG" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Megyaszó (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) HARANGOD VÖLGYE
( 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; disznóhús, hús, kolbász,
sonka.
( 210 ) M 15 01724
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) "DÉL-100" Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 541 ) Számíthat ránk, számoljon velünk.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01725
( 220 ) 2015.06.25.
( 731 ) "DÉL-100" Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 541 ) Családunk választása.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01729
( 220 ) 2015.06.26.
( 731 ) MOZGÁS IN FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Zalaegerszeg (HU)
A VIKTÓRIA Szolgáltató Bt., Zalaegerszeg (HU)
M2099
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( 541 ) PORCI BERCI
( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások, képzés.
Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01730
( 220 ) 2015.06.26.
( 731 ) MOZGÁS IN FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 50%, Zalaegerszeg (HU)
A Viktória Kereskedelmi Bt. 50%, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások, képzés.
Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01736
( 220 ) 2015.06.28.
( 731 ) WOODTECH Innovatív Kft., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01740
( 220 ) 2015.06.28.
( 731 ) WOODTECH Innovatív Kft., Sopron (HU)
( 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).
( 210 ) M 15 01741
( 220 ) 2015.06.28.
( 731 ) WOODTECH Innovatív Kft., Sopron (HU)
( 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).
( 210 ) M 15 01745
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Szokács Andrea, Budapest (HU)
Eikel György, Budapest (HU)
M2100

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01746
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) CD Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
( 541 ) HOTEL MOMENTS BUDAPEST
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01747
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Green Team Event & Marketing Kft., Szeged (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.
Előadóművészek szolgáltatásai; kulturális tevékenységek; show-műsorok; szakmai képzés; szórakoztatás.

( 210 ) M 15 01748
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) FEVITA HUNGARY Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) FEVITA - Az örökzöld konyhakert
( 511 ) 29

Feldolgozott, fagyasztott zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); gyümölcsök, gombák,

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.
( 210 ) M 15 01757
( 220 ) 2015.06.29.
( 731 ) Hertzka András György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) PINOCSICCSÓ
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 15 01759
M2101

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) Zöldlomb Öko Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
3

Ipari eljárásoknál alkalmazott zsírtalanító készítmények, ipari vegyi termékek.
Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
21

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

kivételével); takarító eszközök.
( 210 ) M 15 01762
( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) APIVIT
( 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).
( 210 ) M 15 01771
( 220 ) 2015.07.02.
( 731 ) Gelato Art Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok; jég; jégkása.

32

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

43

Fagylaltozó és cukrászda.

( 210 ) M 15 01773
( 220 ) 2015.07.02.
( 731 ) Bau Dekor Kft., Budapest (HU)
( 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).
M2102

17

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
( 210 ) M 15 01774
( 220 ) 2015.07.02.
( 731 ) Dinnyés József Mátyás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 15 01775
( 220 ) 2015.07.02.
( 731 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 541 ) SYNUS
( 511 ) 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).
( 210 ) M 15 01779
( 220 ) 2015.07.02.
( 731 ) WinterTrade ZRt., Szeged (HU)
( 740 ) Horváth József, Szeged
( 541 ) SCALA
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, kompótok.

( 210 ) M 15 01781
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Muraközi Gergely, Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) WRD Wide Row Design
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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 01792
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
M2103
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( 740 ) dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) R-TIME
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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 01793
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fényes Orsolya Márta, 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 01800
( 220 ) 2015.07.06.
( 731 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Neszmély (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ÉDES HILLTOP
( 511 ) 33

Borok, szeszes italok, likőrök.

( 210 ) M 15 01803
M2104

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.07.06.
( 731 ) Páczelt Mihály, Matty (HU)
( 541 ) LAVAN
( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, fertőtlenítőszerek.

( 210 ) M 15 01806
( 220 ) 2015.07.06.
( 731 ) ATUG METE, Budapest (HU)
( 541 ) NAILLAND
( 511 ) 3

Kozmetikumok, körömlakkok, sminkek, festékek, műkörmös termékek.

35

Kozmetikumok és kellékek anyagok forgalmazása.

44

Kozmetikai szolgáltatások, körömápolók kozmetikai kezelések.

( 210 ) M 15 01810
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01811
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) MAGNET Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kővágó Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

( 210 ) M 15 01812
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) MAGNET Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kővágó Krisztina, Budapest
( 541 ) MAGNET
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

( 210 ) M 15 01813
M2105

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.07.06.
( 731 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Orbán Zsombor, Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NESTLÉ AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT
( 511 ) 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 filmes 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.
( 210 ) M 15 01814
( 220 ) 2015.07.06.
( 731 ) Moroncsik Emese, Mezőkövesd (HU)
( 541 ) EMYSHA
( 511 ) 14

Ékszerek.

25

Ruházati termékek, táskák.

42

Divattervezés, ruhatervezés, divattervezési tanácsadás.

( 210 ) M 15 01822
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Kovács Benjáminné, Kenderes (HU)
( 541 ) Sztárcsemete
( 511 ) 35
41

Divat, reklám, reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás; divat, sport, reklám és kulturális tevékenységek, versenyek

szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 15 01825
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) New Milani Group, Inc., Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILANI
( 511 ) 3

Krémes állagú, a bőrre felvíve selymes por állagú púder; folyékony alapozó; kompakt púder; csillogó púder;

alapozók arcra; pirosítók; bronzosítók; korrektorok; korrektor stiftek; szempillafesték; szemhéjfesték (púder);
szemhéjfesték (gél púder); szemhéjfesték (csillogó); szemhéjceruza; szemhéjfesték (átsütött); szemhéjfesték
paletta; nedves/száraz szemhéjfesték; szemceruzák; Kohl kajal szemceruzák; szemhéjtus; csavaros szemceruza;
csavaros szemhéjtus; szemöldökformázó gél; szemöldökceruza; szemöldökápoló készlet; szemöldöktus;
szemöldök fixáló ceruza; szemöldökgyanta; szemhéjpúder alapozó; rúzsok; matt rúzsok; szájfények; hosszantartó
szájfény; ajakkontúr ceruzák; színtelen ajakkontúr ceruzák; csavaros ajakceruzák; körömlakkok; körömápolók;
instant sminklemosók.
( 210 ) M 15 01829
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) TAKLER Pince Kft., Decs (HU)
( 740 ) Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

M2106

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01831
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) H-Hűvösvölgy Tanácsadó Kft., Budajenő (HU)
( 541 ) BREWDAPEST
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló

műanyagok.
25

Ruházati cikkek.

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).
( 210 ) M 15 01833
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) SZKÍTA-SPORT Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Havas Péter, Havas Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 22

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01834
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) Farkas Csaba, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin tartalmú étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 15 01837
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) TAKLER Pince Kft., Decs (HU)
( 740 ) Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

M2107

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01841
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ta-PASS
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01842
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Overland Lifestyles Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FastShoes
( 511 ) 25
35

Lábbelik.
Lábbelik kiskereskedelme.

( 210 ) M 15 01843
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Sánta Csaba, Mórahalom (HU)
( 541 ) SIG Autó
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01844
( 220 ) 2015.07.07.
( 731 ) Sánta Csaba, Mórahalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01846
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Alföldi Cipőkészítő Kkt., Diósd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
M2108

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 541 ) ALFA SHOCKING SHOES

( 511 ) 25

Alkalmi cipők; bakancsok; bokacipők; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek; félcipők;

futballcipők; fürdőcipők; fürdőpapucsok; fürdőszandálok; lábbelik; munkaruhák; papucsok; ruházati cikkek és
kalapáruk; sárcipők; sportcipők; sportoscipők; strandlábbelik; szandálok; talpak lábbelikhez; tornacipők.
( 210 ) M 15 01847
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Equestrian Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Lovastúrák szervezése és vezetése; lovak kölcsönzése.
Lóidomítás; ló kiképzés; ló ugrató rendezvények szervezése; lovaglásoktatás; lovaglási lehetőség

biztosítása; lovaglással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; lovak bérbeadása szabadidős célokra;
lovaglótáborok, lovastáborok; lovaglásoktatási szolgáltatások; lovasiskolák; lovasbemutatók, lovasparádék;
lovasbemutatók szervezése; lovastalálkozók szervezése; lóversenyek rendezése; lóversenyek szervezése; sport- és
kulturális tevékenységek; sportversenyek és lovasversenyek szervezése.
( 210 ) M 15 01849
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Dinnyés József Mátyás, Budapest (HU)
( 541 ) HAFT
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 15 01851
( 220 ) 2015.07.10.
( 731 ) DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MezTelenül
( 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 01854
( 220 ) 2015.07.10.
( 731 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta, dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
M2109

41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01855
( 220 ) 2015.07.10.
( 731 ) MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelecsényi Beáta, dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MY77 KIDS CLOTHING
( 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).
( 210 ) M 15 01856
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) PERFECT NAILS Kereskedelmi, Oktató és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Réka egyéni ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; körömápolási cikkek; körömlakkok; matricák körmök

díszítésére; műkörmök.
14

Apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; strassz [drágakőutánzat].

44

Manikűr szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01857
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Sweet-Line 98 Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 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.
( 210 ) M 15 01859
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Herczen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória,Hümpfner 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).
M2110

43

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01860
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Herczen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hümpfner Viktória,Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TüTü
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01861
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi Luca Anna,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANTHOPIN
( 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 01862
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) AGROBER Biotechnológiai és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Ádám ügyvéd,Erdős és Társai 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).
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).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01863
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( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, 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).
( 210 ) M 15 01864
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, 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).
( 210 ) M 15 01865
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, 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).
( 210 ) M 15 01866
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián,Zsilinszky Tibor Krisztián, 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).
( 210 ) M 15 01870
( 220 ) 2015.07.10.
( 731 ) Procrowd Investment Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XPROPERTY.The next generation property investment marketplace
( 511 ) 35

Eladási, értékesítési promóciók; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások
eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; vásárlási megrendelések ügyintézése;
ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.
36

Alkuszi/ ügynöki tevékenység; pénzügyi szolgáltatások, bankügyletek; elszámolóházak; finanszírozási

szolgáltatások; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlanok
értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérbeadása; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés];
jelzáloghitelek; klíringház és kiegyenlítési szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsönök nyújtasa biztosíték
ellenében; befektetési alapok; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; online
banki szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások: kezesség; elektronikus átutalási szolgáltatások;
pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek,
ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi
menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; részletfizetési hitelnyújtás;
takarékpénztár szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;
tőzsde- és pénzügyi ügynöki szolgáltatás [bróker]; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése; vagyonkezelés; zálogkölcsönzés; bérházak kezelése; hitelirodák szolgáltatásai; gyűjtések szervezése;
gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok
vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos
számítógépesített információs szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások ingatlan megbízásból történő eladásához;
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vagyonlízing [csak ingatlantulajdon]; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlantanácsadás; szindikált

ingatlanhitelezés; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás.
( 210 ) M 15 01872
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) Páczelt Mihály, Matty (HU)
( 541 ) POSITEAM
( 511 ) 3
5

Mosásra szolgáló anyagok; szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek, fogkrémek.
Bébiételek, étrenkiegészítők emberek és állatok számára, tapaszok.

( 210 ) M 15 01874
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) KSZGYSZ, Budapest (HU)
( 541 ) XIR
( 511 ) 35

Számítógépes adatbázis menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; adatbázisokkal

kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; számítógépes adatbázisok kezelése és összeállítása; reklámozási
szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; üzleti információk aktualizálása számítógépes adatbázisban;
számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; számítógépes adatbázisban levő adatok
összehasonlítása; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; adatok frissítése
és karbantartása számítógépes adatbázisokban; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes
adatbázisok segítségével; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; számítógépes
adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; üzleti információs
szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; számítógépes adatbázisok
összeállítása; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével; adatok rendszerezése számítógépes
adatbázisokban; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; internetes weboldalakként használható
reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; számítógépes hálózatok
és weboldalak online reklámozása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon
rendelkezésreálló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából.
( 210 ) M 15 01876
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) Kalmár Péter László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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).
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( 210 ) M 15 01914
( 220 ) 2015.07.15.
( 731 ) TELEKOM-Line Kft., Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 15 01921
( 220 ) 2015.07.15.
( 731 ) Mediszintech Orvostechniaki Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bacskó László,Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Stomic
( 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 01922
( 220 ) 2015.07.15.
( 731 ) PMFC-SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás.

41

Sportrendezvények, sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás, büfé, étkezde.

( 210 ) M 15 01923
( 220 ) 2015.07.15.
( 731 ) PMFC-SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
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( 541 ) PMFC
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás.

41

Sportrendezvények, sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás, büfé, étkezde.

( 210 ) M 15 01925
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; kozmetikai bőrfiatalító krémek, bőrfiatalító (anti-aging) termékek.

35

Franchise rendszer kiépítése, működtetése.

41

Oktatás; kozmetikai bőrfiatalító (anti-aging) oktatás; oktatási vizsgáztatás; kozmetikai szakmai versenyek

szervezése.
44

Arcfiatalító (anti-aging) arckezelés; az arcfelek megemelése (lifting) kozmetikai kézi technika; arcmasszázs;

kozmetikai tanácsadás; szépségszalonok.
( 210 ) M 15 01927
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) Ivanics Péter, Bátonyterenye (HU)
( 740 ) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01929
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Simon-Fiala János, Budapest
( 541 ) Ha velünk játszik mindenki nyer!
( 511 ) 16

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

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

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

terjesztése; szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 01930
( 220 ) 2015.07.16.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Brand International Kft., Budapest (HU)

( 541 ) A jövő alváskultúrája.
( 511 ) 20

Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;
ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.
24

Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;
pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;
textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;
bárány és kaschmir alapanyagból.
35

Matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, coxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

( 210 ) M 15 01931
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Csoki Flört
( 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).
( 210 ) M 15 01934
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Csillag Balázs, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
44

Franchise rendszer kiépítése, működtetése.
Szépségszalonok; fodrászszalonok.

( 210 ) M 15 01935
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)
( 541 ) PANCAFÉ
( 511 ) 30

Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.
35

Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,
reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé
kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,
reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
( 210 ) M 15 01937
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Szabó Péter, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) KEXI-MAXI
( 511 ) 30

Édesipari készítmények, különösen kekszőrlemény és cukoralapú kókuszos édességek.

M2117

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 01939
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01941
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) AQVATOR Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) NoomArt
( 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).
40

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

( 210 ) M 15 01942
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01943
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

M2118

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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 01944
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01945
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01946
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

M2119

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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 01947
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01949
( 220 ) 2015.07.16.
( 731 ) SuperShop Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Reiniger Balázs ügyvéd,Reiniger 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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 15 01950
( 220 ) 2015.07.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
M2120

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 01969
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) RGPD Design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Koncsánszki Dóra, Budapest
( 541 ) konsanszky
( 511 ) 14
25

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

szolgáltatás).
42

Divattervezés.

( 210 ) M 15 01970
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) RGPD Design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Koncsánszki Dóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14
25

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

szolgáltatás).
42

Divattervezés.

( 210 ) M 15 01971
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Új Pajtakert Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szűcs Balázs, Veszprém
( 541 ) Hotel Historia Malomkert
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01974
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon-Fiala János, Budapest
( 541 ) Puttó
( 511 ) 16

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

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

M2121

35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 01975
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Oktatási Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor Mónika, Dr. Fodor Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
41

Oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás.
( 210 ) M 15 01984
( 220 ) 2015.07.22.
( 731 ) Mindea Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mindea
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01997
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE SQUASH
( 511 ) 29

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

és tejtermékek.
30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

( 210 ) M 15 01998
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE KIZZU
( 511 ) 29

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

és tejtermékek.
30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

( 210 ) M 15 02000
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE ARMONY
M2122

( 511 ) 29

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej

és tejtermékek.
30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

( 210 ) M 15 02001
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE DESTINY
( 511 ) 29

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

és tejtermékek.
30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

( 210 ) M 15 02002
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika,dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pest-Buda Bistro
( 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).
33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02015
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) CBA-Grand Gourmet Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dienes Zoltán, ügyvezető, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 02016
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
( 541 ) Közel van hozzám. Közel áll hozzám.
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02026
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) Mediline Üzletház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Füzi Tamás, Budapest
( 541 ) COCOTREND
M2123

( 511 ) 29

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
( 210 ) M 15 02050
( 220 ) 2015.07.24.
( 731 ) Kaviczky-László Ágnes, Érd (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).
( 210 ) M 15 02054
( 220 ) 2015.07.29.
( 731 ) Magyari Krisztina, Debrecen (HU)
Juhász Kálmán, Debrecen (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 34

Öngyújtók dohányosoknak.

( 210 ) M 15 02073
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) Pospischill Kállmán, Üllő (HU)
ifj. Pospischill Kálmán, Monor (HU)
( 740 ) dr. Huszár Márk, Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Hőcserélők, nem géprészek; hőlégkészülékek; hőszivattyúk; hővisszanyerő berendezések; hűtőberendezések

és gépek; léghűtő berendezések; légkondícionáló berendezések; légszárító készülékek; légtisztító készülékek és
gépek; melegvizes fűtőberendezések.
37

Légkondícionáló berendezések felszerelése és javítása.

( 210 ) M 15 02092
( 220 ) 2014.11.10.
( 731 ) LINTEC KABUSHIKI KAISHA (also trading as LINTEC CORPORATION), Tokyo (JP)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatott hirdető-, reklámtáblák papírból és kartonból; értékesítési ponti reklám címkék; papír-írószer

áruk; különböző áruk, mint pl. kozmetikumok és piperecikkek, hajápolási termékek élelmiszerek és italok,
gyógyszerészeti termékek és napi használati cikkek csomagoló tartályaira és táskáira ragasztható, reklámozást
szolgáló címkék (szövetből készült címkék kivételével); eltávolítható öntapadó címkék (szövetből készült címkék
kivételével); műanyag címkék élelmiszerek csomagolásához; címkék borítékcímzéshez; öntapadó címkék
reklámozáshoz, névjelölésre, minőség jelölésre és figyelmeztetésre, nem textilből; műanyag címkék; papír
címkék; ragasztós hátú jegyzetfüzetek; öntapadós papír- vagy műanyag jegyzetlapok; eltávolítható lezáró címkék,
nem textilből; papír terítők; öntapadós tárgymutató címkék papírból vagy műanyagból; papír, vagy műanyag
öntapadós címkék nedves törlőkendő adagolók lezárásához; eltávolítható papír-, vagy műanyag címkék
képeslapokra írt információk elrejtésére; öntapadós papír vagy műanyag címkék árcímkének vagy polc címkének
való használatra; írószerekre, képes újságokra, játékokra és visszaváltható palackokra ragasztható eltávolítható
papír- vagy műanyag címkék; irodai- és háztartási gépekre ragasztható, használati és elővigyázatossági
utasításokat tartalmazó címkék papírból vagy műanyagból.
17

Hátoldalukon, eltávolítható ragasztóval bevont műanyag filmek, nem csomagolásra (nem kizárólagosan de

többek között mezőgazdasági használatra); öntapadós műanyag filmek nem csomagolás céljára; ragasztószalagok,
nem írószerként és nem gyógyászati vagy háztartási célokra; öntapadós műanyag lapok beltéri és kültéri jelzések
készítéséhez; öntapadós műanyag lapok repülőgép testek, hajók, vonatok, személyautók és motorbiciklik
díszítéséhez, festéséhez vagy védelméhez; öntapadós műanyaglapok bútorok, padlók, falak és ajtók karcolás
elleni felületvédelméhez.
( 210 ) M 15 02113
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) INFLAVET
( 511 ) 5

Állatgyógyászati és egészségügyi termékek, készítmények.

( 210 ) M 15 02114
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) VITOFTAL LUTEIN
( 511 ) 5

Állatgyógyászati és egészségügyi termékek, készítmények.

( 210 ) M 15 02115
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Tóth Bt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Fajátékok; játékok; játékkészletek; játék figurák; játékkártyák; kirakós játékok [puzzle]; kérdéskészletek
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társasjátékokhoz; manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; oktató játékszerek; társasjátékok;

táblajátékok; táblajáték gyűjtemények.
( 210 ) M 15 02125
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., Jiangyin City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Állatbőrök és irhák; hátizsákok, hátitáskák; levéltárcák; kézitáskák; utazótáskák; kulcstartó tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; bútorhuzatok bőrből; bőr vállszíjak [hevederek]; esernyők; sétapálcák; hámok
szerelvényei; belek hurka- és kolbászkészítéshez.
25

Ruházati cikkek; ingek; hosszúnadrágok; szövetkabátok, felöltők; dzsekik; bőrruházat; pólók; alsóruházat,

fehérnemű; alsónadrágok; pufi dzsekik [ruházat]; szoknyák; cipők; kalapok; harisnyaáruk, kötöttáruk; kesztyűk
[ruházat]; nyakkendők; sálak; bőrövek; egyházi ruházat; menyasszonyi ruhák.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; kereskedelmi-

vagy reklámcélú vásárok szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; állásközvetítői irodák; költöztető szolgálat vállalkozások
számára; fénymásolási szolgáltatások; könyvelés; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása.
( 210 ) M 15 02126
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., Jiangyin City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Állatbőrök és irhák; hátizsákok, hátitáskák; levéltárcák; kézitáskák; utazótáskák; kulcstartó tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; bútorhuzatok bőrből; bőr vállszíjak [hevederek]; esernyők; sétapálcák; hámok
szerelvényei; belek hurka- és kolbászkészítéshez.
25

Ruházati cikkek; ingek; hosszúnadrágok; szövetkabátok, felöltők; dzsekik; bőrruházat; pólók; alsóruházat,

fehérnemű; alsónadrágok; pufi dzsekik [ruházat]; szoknyák; cipők; kalapok; harisnyaáruk, kötöttáruk; kesztyűk
[ruházat]; nyakkendők; sálak; bőrövek; egyházi ruházat; menyasszonyi ruhák.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; kereskedelmi-

vagy reklámcélú vásárok szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; állásközvetítői irodák; költöztető szolgálat vállalkozások
számára; fénymásolási szolgáltatások; könyvelés; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása.
( 210 ) M 15 02127
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., Jiangyin City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Állatbőrök és irhák; hátizsákok, hátitáskák; levéltárcák; kézitáskák; utazótáskák; kulcstartó tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; bútorhuzatok bőrből; bőr vállszíjak [hevederek]; esernyők; sétapálcák; hámok
szerelvényei; belek hurka- és kolbászkészítéshez.
25

Ruházati cikkek; ingek; hosszúnadrágok; szövetkabátok, felöltők; dzsekik; bőrruházat; pólók; alsóruházat,

fehérnemű; alsónadrágok; pufi dzsekik [ruházat]; szoknyák; cipők; kalapok; harisnyaáruk, kötöttáruk; kesztyűk
[ruházat]; nyakkendők; sálak; bőrövek; egyházi ruházat; menyasszonyi ruhák.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; kereskedelmiM2126
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vagy reklámcélú vásárok szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; állásközvetítői irodák; költöztető szolgálat vállalkozások
számára; fénymásolási szolgáltatások; könyvelés; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása.
( 210 ) M 15 02128
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., Jiangyin City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Állatbőrök és irhák; hátizsákok, hátitáskák; levéltárcák; kézitáskák; utazótáskák; kulcstartó tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; bútorhuzatok bőrből; bőr vállszíjak [hevederek]; esernyők; sétapálcák; hámok
szerelvényei; belek hurka- és kolbászkészítéshez.
25

Ruházati cikkek; ingek; hosszúnadrágok; szövetkabátok, felöltők; dzsekik; bőrruházat; pólók; alsóruházat,

fehérnemű; alsónadrágok; pufi dzsekik [ruházat]; szoknyák; cipők; kalapok; harisnyaáruk, kötöttáruk; kesztyűk
[ruházat]; nyakkendők; sálak; bőrövek; egyházi ruházat; menyasszonyi ruhák.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; kereskedelmi-

vagy reklámcélú vásárok szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; állásközvetítői irodák; költöztető szolgálat vállalkozások
számára; fénymásolási szolgáltatások; könyvelés; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása.
( 210 ) M 15 02129
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., Jiangyin City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Állatbőrök és irhák; hátizsákok, hátitáskák; levéltárcák; kézitáskák; utazótáskák; kulcstartó tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; bútorhuzatok bőrből; bőr vállszíjak [hevederek]; esernyők; sétapálcák; hámok
szerelvényei; belek hurka- és kolbászkészítéshez.
25

Ruházati cikkek; ingek; hosszúnadrágok; szövetkabátok, felöltők; dzsekik; bőrruházat; pólók; alsóruházat,

fehérnemű; alsónadrágok; pufi dzsekik [ruházat]; szoknyák; cipők; kalapok; harisnyaáruk, kötöttáruk; kesztyűk
[ruházat]; nyakkendők; sálak; bőrövek; egyházi ruházat; menyasszonyi ruhák.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; kereskedelmi-

vagy reklámcélú vásárok szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; állásközvetítői irodák; költöztető szolgálat vállalkozások
számára; fénymásolási szolgáltatások; könyvelés; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása.
( 210 ) M 15 02176
( 220 ) 2015.08.11.
( 731 ) Naturtrade Hungary Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Szabó Norbert, Szeged
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( 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).
29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 02184
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BELLOZZO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 02185
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BELLOZZO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 02235
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( 220 ) 2015.08.17.
( 731 ) BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHOCCO PIRUETTI
( 511 ) 30

Csokoládés termékek; kakaós termékek; kávés termékek; müzli; müzliszeletek; pralinék;

gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk; édesipari készítmények; ostya.
( 210 ) M 15 02236
( 220 ) 2015.08.17.
( 731 ) BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHOCCO GARDEN
( 511 ) 29
30

Gyümölcskocsonya, zselé; étkezési zselék.
Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; müzli;
müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea; gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk;
édesipari készítmények; ostya.
( 210 ) M 15 02237
( 220 ) 2015.08.17.
( 731 ) BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY GUMMY
( 511 ) 29
30

Gyümölcskocsonya, zselé; étkezési zselék.
Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; rágógumi.

( 210 ) M 15 02261
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Gazdasági előrejelzések; piaci tanulmányok; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

38

Videokonferencia szolgáltatások.

41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem
reklámcélú).
42

Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; tudományos kutatás; új termékek kutatása és

fejlesztése mások számára.
45

Iparjogvédelmi tanácsadás.

( 210 ) M 15 02262
( 220 ) 2015.08.18.
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( 731 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Eszmecserék, kollokvium szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; oktatás;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; gyakorlati képzés; felsőoktatás; felnőttképzés;
tanulmányi, oktatási versenyek szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; iskolai szolgáltatások.
42

Társadalomtudományi kutatás; személyek és szervezetek hálózat-minőségével kapcsolatos kutató, elemző

tevékenység és hozzá kapcsolódó tanácsadás; számítógépi programok adatainak átalakítása; számítógépi
programok kidolgozása, installációja, sokszorosítása; számítógép szaftver tanácsadás; számítógép szoftver
fenntartása.
45

Genealógiai kutatás.

( 210 ) M 15 02263
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Gazdasági előrejelzések; piaci tanulmányok; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
36

Pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

38

Videokonferencia szolgáltatások.

41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem
reklámcélú).
42

Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; tudományos kutatás; új termékek kutatása és

fejlesztése mások számára.
45

Iparjogvédelmi tanácsadás.

( 210 ) M 15 02266
( 220 ) 2015.08.19.
( 731 ) BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Gyümölcskocsonya, zselé; étkezési zselék.
Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; rágógumi.

( 210 ) M 15 02267
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( 220 ) 2015.08.19.
( 731 ) BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Gyümölcskocsonya, zselé; étkezési zselék.
Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; müzli;
müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea; gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk;
édesipari készítmények; ostya.
( 210 ) M 15 02269
( 220 ) 2015.08.19.
( 731 ) Liber8Tech Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7
9

Áramfejlesztő generátorok, áramfejlesztő.
Digitális képkeretek, egér-alátétek, egér (számítógép periféria), elektronikus címkék árukhoz, elektronikus

határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus közlemények (letölthető), fejhallgatók, karkötők
(mágneses személyazonosító), kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, laptop táskák, laptop tokok, letölthető
képfájlok, mágneses személyazonosító karkötők, mobiltelefonok, monitorok (számítógépszoftver), monitorok
(számítógépprogramok), napszemüvegek, okos telefonok, olvasóegységek (informatika), személyazonosító
kártyák (mágneses), szemüvegkeretek, szemüvegtokok.
28

Hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel játékok.

( 210 ) M 15 02294
( 220 ) 2013.02.22.
( 731 ) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sensoderm
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
( 210 ) M 15 02325
( 220 ) 2015.08.27.
( 731 ) Terra Metal Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TERRA METAL
( 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).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek.

24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

( 210 ) M 15 02329
( 220 ) 2015.08.25.
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( 731 ) Politico LLC, Arlington (US)

( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Az aktuális eseményekről, kormányzati tevékenységekről,valamint társadalmi, kulturális és szórakoztató

programokról szóló híreket, információkat és kommentárokat szolgáltató számítógépes alkalmazások; szoftverek
audio, videó, szöveg és más média vagy multimédia feldolgozásához, továbbításához, vételéhez, rendezéséhez,
szerkesztéséhez, lejátszásához,áttekintéséhez, másolásához és adatfolyamos átviteléhez, valamennyi
elektronikusan rögzített vagy letölthető az Internetről, extranetről vagy más kommunikációs hálózatokról;
letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógép hardverek, hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; számítógépes játékok.
16

Nyomtatványok; újságok; magazinok (időszaki lapok); aktuális eseményekről, kulturális és társadalmi

tevékenységekről és eseményekről, szórakoztató programokról, a kormány, a kormányhivatalok tisztviselőinek,
jelöltjeinek és a kormány alkalmazottainak tevékenységeiről, valamint egyéb, közérdeklődésre számot tartó
ügyekről tájékoztató újságok.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások vállalkozások számára; reklámterjesztési

szolgáltatások újságokban és Interneten keresztül; információnyújtás áruk értékesítéséről és álláshirdetésekről
újságokban és Interneten keresztül; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások biztosítása;
munkavállalással kapcsolatos on-line információk szolgáltatása a munkaerőforrások és álláshirdetések terén;
üzleti konzultációs szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus átvitele számítógépek,

mobil és kézi eszközök, valamint vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközök között; távközlési
szolgáltatások, nevezetesen felhasználók számára üzeneteknek, hozzászólásoknak, multimédiás tartalmaknak,
videóknak, mozifilmeknek,filmeknek és fényképeknek, audio tartalomnak, animációnak, képeknek, ábráknak,
szövegeknek, információknak, valamint egyéb, felhasználók által létrehozott tartalomnak globális informatikai
hálózat és egyéb számítógépes és kommunikációs hálózat segítségével történő továbbításának lehetővé tétele; a
felhasználókat más weboldalakra irányító on-line kommunikációs linkek rendelkezésre bocsátása; internetes
fórumok, csevegőszobák és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása a felhasználók számára internetes
bejegyzés(posztolás), keresés, megtekintés, megosztás, kritika, értékelés és hozzászólás céljából érdeklődési
körök szerint; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és on-line adatbázisokhoz; audio-, szöveg-,
videó- és multimédiaátviteli szolgáltatások számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül,
nevezetesen adatok, audio és videó feltöltése, internetes bejegyzése (posztolása), megjelenítése, jelölése
(teggelése) és elektronikus továbbítása; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a szórakoztatás és
oktatás területén.
41

Hírek, kommentárok és információk szolgáltatása az Interneten keresztül aktuális eseményekről, kulturális

és társadalmi tevékenységekről és eseményekről, szórakoztató programokról, a kormányról, a kormányhivatalok
tisztviselőiről, jelöltjeiről és a kormány alkalmazottairól, valamint egyéb, közérdeklődésre számot tartó ügyekről;
szórakoztatási és oktatási szolgáltatások az aktuális események, kulturális és társadalmi
tevékenységek,események, sport és dokumentumfilmek területén szöveget, adatokat, képeket, hang-, videó- és
audiovizuális mezőket tartalmazó weboldal szolgáltatása formájában.
42

Információtechnológiai szolgáltatások, nevezetesen, elektronikus eszközök, létesítmények biztosítása mások

számára interaktív megbeszélések Interneten vagy más kommunikációs hálózatokon keresztül történő szervezése
és lebonyolítása céljából; virtuális közösségek biztosítása a felhasználók számára csoportok, események
szervezése, megbeszéléseken való részvétel, információk és erőforrások csoportosítása, valamint a társadalmi,
üzleti és közösségi hálózatokban való részvétel céljából; online tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;
mások számítógépes szoftver alkalmazásainak tárolása; interaktív weboldal és online nem letölthető szoftverek
biztosítása üzeneteknek, hozzászólásoknak, multimédiás tartalmaknak, videóknak, mozifilmeknek, filmeknek,
fényképeknek, audio tartalomnak, animációnak, képeknek, ábráknak, szövegeknek, információknak, valamint
egyéb, felhasználók által létrehozott tartalomnak a feltöltése, letöltése, internetes bejegyzése (posztolása),
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közzététele, megjelenítése, jelölése (teggelése), megosztása és továbbítása céljából; nem letölthető szoftverek

biztosítása, amelyek a felhasználók számára lehetővé teszik a keresést, meghatározást és másokkal való
kommunikációt elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül kutatások és felmérések végzése céljából;
alkalmazás-szolgáltatás; globális számítógépes információs hálózat vagy egyéb kommunikációs hálózat
segítségével kereshető indexekből és információs adatbázisokból információk biztosítása, ideértve szövegeket,
elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat, grafikákat és audiovizuális információkat.
( 210 ) M 15 02330
( 220 ) 2015.08.25.
( 731 ) Politico LLC, Arlington (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita, Budapest
( 541 ) POLITICO
( 511 ) 9

Az aktuális eseményekről, kormányzati tevékenységekről,valamint társadalmi, kulturális és szórakoztató

programokról szóló híreket, információkat és kommentárokat szolgáltató számítógépes alkalmazások; szoftverek
audio, videó, szöveg és más média vagy multimédia feldolgozásához, továbbításához, vételéhez, rendezéséhez,
szerkesztéséhez, lejátszásához,áttekintéséhez, másolásához és adatfolyamos átviteléhez, valamennyi
elektronikusan rögzített vagy letölthető az Internetről, extranetről vagy más kommunikációs hálózatokról;
letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógép hardverek, hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; számítógépes játékok.
16

Nyomtatványok; újságok; magazinok (időszaki lapok); aktuális eseményekről, kulturális és társadalmi

tevékenységekről és eseményekről, szórakoztató programokról, a kormány, a kormányhivatalok tisztviselőinek,
jelöltjeinek és a kormány alkalmazottainak tevékenységeiről, valamint egyéb, közérdeklődésre számot tartó
ügyekről tájékoztató újságok.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások vállalkozások számára; reklámterjesztési

szolgáltatások újságokban és Interneten keresztül; információnyújtás áruk értékesítéséről és álláshirdetésekről
újságokban és Interneten keresztül; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások biztosítása;
munkavállalással kapcsolatos on-line információk szolgáltatása a munkaerőforrások és álláshirdetések terén;
üzleti konzultációs szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus átvitele számítógépek,

mobil és kézi eszközök, valamint vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközök között; távközlési
szolgáltatások, nevezetesen felhasználók számára üzeneteknek, hozzászólásoknak, multimédiás tartalmaknak,
videóknak, mozifilmeknek,filmeknek és fényképeknek, audio tartalomnak, animációnak, képeknek, ábráknak,
szövegeknek, információknak, valamint egyéb, felhasználók által létrehozott tartalomnak globális informatikai
hálózat és egyéb számítógépes és kommunikációs hálózat segítségével történő továbbításának lehetővé tétele; a
felhasználókat más weboldalakra irányító on-line kommunikációs linkek rendelkezésre bocsátása; internetes
fórumok, csevegőszobák és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása a felhasználók számára internetes
bejegyzés(posztolás), keresés, megtekintés, megosztás, kritika, értékelés és hozzászólás céljából érdeklődési
körök szerint; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és on-line adatbázisokhoz; audio-, szöveg-,
videó- és multimédiaátviteli szolgáltatások számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül,
nevezetesen adatok, audio és videó feltöltése, internetes bejegyzése (posztolása), megjelenítése, jelölése
(teggelése) és elektronikus továbbítása; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a szórakoztatás és
oktatás területén.
41

Hírek, kommentárok és információk szolgáltatása az Interneten keresztül aktuális eseményekről, kulturális

és társadalmi tevékenységekről és eseményekről, szórakoztató programokról, a kormányról, a kormányhivatalok
tisztviselőiről, jelöltjeiről és a kormány alkalmazottairól, valamint egyéb, közérdeklődésre számot tartó ügyekről;
szórakoztatási és oktatási szolgáltatások az aktuális események, kulturális és társadalmi
tevékenységek,események, sport és dokumentumfilmek területén szöveget, adatokat, képeket, hang-, videó- és
audiovizuális mezőket tartalmazó weboldal szolgáltatása formájában.
M2133
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Információtechnológiai szolgáltatások, nevezetesen, elektronikus eszközök, létesítmények biztosítása mások

számára interaktív megbeszélések Interneten vagy más kommunikációs hálózatokon keresztül történő szervezése
és lebonyolítása céljából; virtuális közösségek biztosítása a felhasználók számára csoportok, események
szervezése, megbeszéléseken való részvétel, információk és erőforrások csoportosítása, valamint a társadalmi,
üzleti és közösségi hálózatokban való részvétel céljából; online tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;
mások számítógépes szoftver alkalmazásainak tárolása; interaktív weboldal és online nem letölthető szoftverek
biztosítása üzeneteknek, hozzászólásoknak, multimédiás tartalmaknak, videóknak, mozifilmeknek, filmeknek,
fényképeknek, audio tartalomnak, animációnak, képeknek, ábráknak, szövegeknek, információknak, valamint
egyéb, felhasználók által létrehozott tartalomnak a feltöltése, letöltése, internetes bejegyzése (posztolása),
közzététele, megjelenítése, jelölése (teggelése), megosztása és továbbítása céljából; nem letölthető szoftverek
biztosítása, amelyek a felhasználók számára lehetővé teszik a keresést, meghatározást és másokkal való
kommunikációt elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül kutatások és felmérések végzése céljából;
alkalmazás-szolgáltatás; globális számítógépes információs hálózat vagy egyéb kommunikációs hálózat
segítségével kereshető indexekből és információs adatbázisokból információk biztosítása, ideértve szövegeket,
elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat, grafikákat és audiovizuális információkat.
( 210 ) M 15 02358
( 220 ) 2015.08.31.
( 731 ) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, 17 Canton RD TST KLN (HK)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mobiltelefonok; elemek, akkumulátorok, elektromos; töltők elektromos elemekhez, akkumulátorokhoz;

hangszóródobozok, hangszórószekrények; kihangosító készletek telefonokhoz; csatlakozások elektromos
vezetékekhez; számítógép memóriák számítógépekhez; fejhallgatók; videó képernyők; kamerák (fotó);
mennyiségjelzők; induktorok (elektromos); ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz.
( 210 ) M 15 02386
( 220 ) 2015.07.31.
( 731 ) Almagyar Érseki Szőlőbirtok Kft., Eger (HU)
( 541 ) ALMAGYAR ÉRSEKI SZŐLŐBIRTOK
( 511 ) 33

Borok, pezsgők, pálinkák, égetett szeszesitalok.

43

Vendéglátás; éttermek, borozók, kávézók; szállodai szolgáltatások, turistaházak, panziók, kempingek.

44

Szőlőművelés, borkészítés.

( 210 ) M 15 02448
( 220 ) 2015.09.09.
( 731 ) CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládés termékek; kakós termékek; kávés termékek; müzli; müzliszeletek; pralinék;

gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk; édesipari készítmények; ostya.
( 210 ) M 15 02458
( 220 ) 2015.09.10.
( 731 ) Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (HU)
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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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 245 darab közlést tartalmaz.
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