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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
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Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
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EC
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FR
GA
GB
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GW
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Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
Magyarország
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A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
Indonézia
Írország
Izrael
Man-sziget
India
Irak
Iráni Iszlám Köztársaság
Izland
Olaszország
Jersey
Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
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NA
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NL
NO
NP
NR
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OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
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SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Săo Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)

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

Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

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

T6

Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege for(591)szín- vagy színes megjelölés
dításának benyújtásáról
(600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
T7 Korlátozott európai szabadalom
adatai
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
(641) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításának bibliográfiai
bejelentés ügyszáma
adataiban
(646) megosztás esetén a korábbi
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításában
(660) a belső elsőbbség adatai
T10 Európai szabadalom igénypontokon (700)A jogosult, a képviselő és az engekívüli szövegének magyar nyelvű
délyes adatai
fordítása
(731) bejelentő
U8 Helyreigazítás a használati minta(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
oltalmi leírások bibliográfiai adatalajstrom szerinti jogosult vagy
iban
a lajstromozási eljárásban
A publikáció fajtája (a WIPO 16.
U9 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
szabványa szerint)
oltalmi leírásokban
(740) képviselő
(791) engedélyes
A
1996. január 1-je előtti bejelentési
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
nappal rendelkező szabadalmi beA rovatok rendezési elvei
jelentések közzététele, illetve köz- azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
zététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
A1 1996. január 1-je utáni bejelentési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok bejelentések, illetve a megadott szabanappal rendelkező szabadalmi be(111) lajstromszám
dalmak és használati mintaoltalmak adajelentések közzététele és tájékozta(141) a lajstromozási eljárás és az
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési
tás az elvégzett újdonságkutatásról
oltalom megszűnésének napja mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(151) a lajstromozás napja
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
A2 1996. január 1-je utáni bejelentési
(156) a megújítás napja
a Locarnói Megállapodás szerinti osztánappal rendelkező szabadalmi be(180)
a
lejárat
napja
lyonként csoportosítva, az első helyen
jelentések, növényfajta-oltalmak
(200)Bejelentési adatok
szereplő bejelentők nevének betűrendjéközzététele
(210) a bejelentés ügyszáma
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
A3 Külön tájékoztatás az 1996. január
(220) a bejelentés napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
1-je utáni bejelentési nappal ren(230) a kiállítási elsőbbség adatai
meg.
delkező szabadalmi bejelentésekben
(250) a bejelentés benyújtásának
a közzétételt követően elvégzett
helye
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
újdonságkutatásokról
(300)Uniós elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tarB1 Megadott szabadalmak, növényfaj- (400)A Nemzetközi Iroda részéről történő talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
ta-oltalmak
közzététel adatai
szerint.
B2 Korlátozott szabadalmak
(450) a Nemzetközi Irodánál a közB8 Helyreigazítás a szabadalmi leírázétételt tartalmazó lap száma A szabadalmi bejelentések közzététele
sok bibliográfiai adataiban
(500)Egyéb adatok
című rovatban a T betűvel kezdődő doB9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá(511)az árujegyzék vagy a termék- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
sokban
jegyzék a Nizzai Megállapo- bejelentési nappal rendelkező teljes
T1 Európai szabadalmi bejelentések
dás szerint, adatközlésnél csak vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokuaz osztályok száma szerepel
mentumszám halasztott vizsgálatú szaigénypont fordításának közzététele
(540)a földrajzi árujelző megneve- badalmi bejelentésre utal.
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak
zése
szövege fordításának benyújtásáról
(541)a megjelölés közönséges
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
T3 Európai szabadalmi bejelentések
írásmóddal
bejelentések az ügyszám, a megadott
igénypontjai fordítás-kijavításának
(546)a
megjelölés
ábrával,
illetve
a
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstközzététele
közönségestől
eltérő
írásromszám szerinti sorrendben jelennek
T4 Európai szabadalmak szövege formóddal
meg.
dítás-kijavításának közzététele
(551)együttes vagy tanúsító védT5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
jegy
A védjegy és földrajzi árujelző bejelenEgyezmény szerinti felszólalási el(554)térbeli megjelölés
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
járásban módosítással fenntartott
(555)hologrammegjelölés
a lajstromozások lajstromszám szerinti
európai szabadalmak szövege for(556)hangmegjelölés
sorrendben jelennek meg.
dításának benyújtásáról
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 13 03794
( 220 ) 2013.12.17.
( 731 ) ICI INTERAKTÍV Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Edit, Dr. Pintér Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METEOGYÓGYÁSZAT
( 511 ) 3

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.
( 210 ) M 13 03795
( 220 ) 2013.12.17.
( 731 ) ICI INTERAKTÍV Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Edit, Dr. Pintér Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METEO-PROFIL
( 511 ) 3

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)
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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).
M2068

37

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

M2074

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

( 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

32

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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.
M2077

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

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

( 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).
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( 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
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( 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,
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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).
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
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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)

M2092

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
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

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

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 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

( 511 ) 29

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

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

( 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
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( 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

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

( 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)
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( 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
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( 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).
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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)
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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
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( 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
M2111

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

( 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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( 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.
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( 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

M2124

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

( 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
M2125
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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),
M2132

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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.
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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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 217.116
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02725
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 541 ) OKÉ Bankszámlacsalád
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.117
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02726
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 541 ) iBanq2
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.118
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02727
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 541 ) OKÉ Bankszámla
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.119
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02728
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
M2136

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
Budapest (HU)

( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 541 ) MobilosOKÉ
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.120
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02729
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.121
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02730
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 111 ) 217.122
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02731
( 220 ) 2015.10.09.
( 732 ) AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Stefanov Kinga, Budapest
( 546 )

M2137

( 511 ) 35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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).

( 111 ) 217.176
( 151 ) 2015.11.16.
( 210 ) M 15 02697
( 220 ) 2015.10.06.
( 732 ) InterSim Online Alkalmazások Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
42

Számítógépes szoftveralkalmazások, szoftverek.
Szoftver fejlesztése, fenntartása; játék szoftverek fejlesztése; szimulációs játékok fejlesztése; üzleti

szimulációk fejlesztése; képzési célú online és elektronikus rendszerek fejlesztése.
A rovat 8 darab közlést tartalmaz.

M2138

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 15 01110
( 220 ) 2015.04.20.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) ALLERGOMED
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, melyek gyógynövényeket vagy gyógynövény kivonatot tartalmaznak; illóolajok;

szappanok; hajápoló készítmények; fogkrémek.
5

Étrend kiegészítők emberek számára; diétás anyagok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatot

tartalmazó készítmények; vitaminok; nyomelemek.
30

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

( 210 ) M 15 01339
( 220 ) 2015.05.18.
( 731 ) Németh József, Veresegyház (HU)
( 740 ) dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PENTA INDUSTRY
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
40

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M2139

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 216.583
( 151 ) 2015.09.04.
( 210 ) M 12 00058
( 220 ) 2012.01.09.
( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 216.587
( 151 ) 2015.09.08.
( 210 ) M 14 03765
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) PÉCSBOOK
( 511 ) 35

Helyi rádiós reklámozás.

38

Helyi rádióadás.

41

Helyi rádió programok készítése; helyi rádiós szórakoztatás.

( 111 ) 216.876
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00042
( 220 ) 2015.01.12.
( 732 ) AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca, SP (BR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMAZONAS
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 216.877
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00043
( 220 ) 2015.01.12.
( 732 ) AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca (BR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

M2140

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.878
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00049
( 220 ) 2015.01.13.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországon előállított pálinkák.

( 111 ) 216.879
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00212
( 220 ) 2015.01.26.
( 732 ) Brandcontrol Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.880
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00216
( 220 ) 2015.01.26.
( 732 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Prókai Erna, Törökbálint
( 541 ) Telenor MyTariff
( 511 ) 38
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.881
( 151 ) 2015.10.06.
M2141

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 15 00219
( 220 ) 2015.01.26.
( 732 ) Gergály Tamás 100%, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Izabella, Dr. Mészáros Izabella Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.882
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00222
( 220 ) 2015.01.26.
( 732 ) ADAMA AGAN LTD, Ashdod (IL)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) NIKITA
( 511 ) 5

Peszticidek, inszekticidek, fungicidek, herbicidek.

( 111 ) 216.883
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00227
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) TISZA VOLÁN DOLGOZÓI ALAPÍTVÁNY, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) TISZA VOLÁN DOLGOZÓI ALAPÍTVÁNY
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.884
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00472
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Dr. Török László ügyvezető, Nyíregyháza

M2142

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.885
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00474
( 220 ) 2015.02.19.
( 732 ) Pirger Marietta, Hédervár (HU)
Pirger József, Hédervár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Pizza; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és cukrászsütemények.

39

Szállítás, áruk csomagolása, raktározása.

43

Vendéglátás, meleg és hideg ételek étkezdei és kiszállítással történő felszolgálása.

( 111 ) 216.886
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00476
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Kalmár Sándor, Tatabánya (HU)
( 541 ) Poweros
( 511 ) 10

Egészségügyi segédeszközök, óvszerek.

( 111 ) 216.887
( 151 ) 2015.10.06.
( 210 ) M 15 00486
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) CARION Estates, Inc., Encino (US)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Endrényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REAL BALANCE CALIFORNIA
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok.
11

Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

21

Eszközök háztartási és konyhai célokra.

30

Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek.

32

Egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
M2143

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.966
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03087
( 220 ) 2014.10.08.
( 732 ) Szabó Ildikó, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalavári György, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KÖRÖMISKOLA
( 511 ) 41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; szépségszalonok.

( 111 ) 216.967
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 02238
( 220 ) 2014.07.14.
( 732 ) MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)
( 740 ) dr. Gremsperger Gábor, Gremsperger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Felvidék Szépe
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.968
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 01832
( 220 ) 2014.06.13.
( 732 ) Kowacsics Rita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Birkás Miklós, Budapest
( 541 ) SZENIOR AKADÉMIA
( 511 ) 41

Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

szemináriumok rendezése és szervezése; szimpóziumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning).
( 111 ) 216.969
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00046
( 220 ) 2015.01.13.
( 732 ) Parrott Márk Ananda, Szeged (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Őszintea - Frissítően őszinte
( 511 ) 30

Filteres teák; mesterséges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok; teák [nem

gyógyhatású]; teakeverékek; teapótlók.
M2144

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szénsavas italok.

32

( 111 ) 216.970
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00551
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) BS-FLON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Tabi Mária Zsuzsanna ügyvéd, Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 111 ) 216.971
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00300
( 220 ) 2015.02.03.
( 732 ) Melan'Goo Kft., Sopron (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Gomba (ételként); gyümölcssaláták; halból készített ételek; hentesáruk; hús (ételként); tejtermékek; olajok

étkezési célra; tojások (ételként); zöldség saláták; zöldségek, főtt.
30

Liszttartalmú ételek; pizzák; snack ételek; saláta öntetek; szendvicsek; taco; tésztában sült pástétom;

tésztafélék (kelt tészták).
43

Vendéglátóipar; gyorséttermek.

( 111 ) 216.972
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00694
( 220 ) 2015.03.10.
( 732 ) IRON & SMITH KFT., Szada (HU)
( 541 ) TIX
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.973
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03908
( 220 ) 2014.12.22.
( 732 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; papír- és kartondobozok; papír asztaldíszek;

blokkok [papíráruk]; ívek [papíráruk]; papírtömbös táblák; eldobható papírtermékek; nyomtatott papír feliratok;
papír címerképek, feliratok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült reklámtáblák; papír feliratok,
zászlók; papírból készült zászlók; papírból készült poszterek; ünnepi papír dekorációk [partikra]; papír azonosító
táblák, címkék; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; öntapadós
címkék, matricák [papíripari]; matricák [lehúzóképek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; kártyák;
oktató kártyák; képes kártyák; naplók, jegyzőkönyvek; naplók, naptárak; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók;
jegyzetpapír; jegyzettömbök; jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; jegyzet táblák; noteszek, zsebkönyvek [papíripari
cikkek]; noteszok; oktatási felszerelések; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek vagy irodai
cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével.
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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás.

( 111 ) 216.974
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03750
( 220 ) 2014.12.11.
( 732 ) WELL-NASS Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
( 740 ) Dr. Gáspár Gabriella, Budapest
( 541 ) Well-Nass
( 511 ) 30

Puffasztott gabonakészítmények, natúr vagy ízesített.

( 111 ) 216.975
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 01279
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( 220 ) 2014.04.25.
( 732 ) The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state of Delaware), Atlanta,
Georgia (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ADD TOVÁBB A MOZGÁS ÖRÖMÉT
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.
30

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

fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

és más készítmények italokhoz.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.976
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03400
( 220 ) 2014.11.12.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Eliza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Magyarországról származó pálinkák.

41

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

szervezése.
( 111 ) 216.977
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 01075
( 220 ) 2015.04.16.
( 732 ) Sztergiu Janisz, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.978
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 01072
( 220 ) 2015.04.15.
( 732 ) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) Hygisept
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.979
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 01070
( 220 ) 2015.04.15.
( 732 ) Győrffy László, Budapest (HU)
( 541 ) VESTA
( 511 ) 35

Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; reklámozási
szolgáltatások az utazási iparhoz kapcsolódóan.
( 111 ) 216.980
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 01018
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) LASTMINUTE ADVERTISING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SORSJEGYVILÁG
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.981
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00953
( 220 ) 2015.04.02.
( 732 ) Geers Hallókészülék Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 10
35

Hallókészülékek és alkatrészeik.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 216.982
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00817
( 220 ) 2015.03.20.
( 732 ) platán-Bútor Manufaktúra Kft., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Fürdőkádak; fürdőkád felszerelések; fürdőszobai szerelvények; kádak ülőfürdőkhöz; mosdókagylók;

toalettek [WC-k]; vécékagylók; vécéülőkék; zuhanyfülkék.
19

Alakításra alkalmas fa; faburkolatok; falborítások, nem fémből; falicsempék nem fémből; furnér, lemezelt

fatábla; válaszfalak nem fémből.
20

Bútorok, kádak, medencék, nem fémből; mosdóállványok (bútorok); paravánok (bútorok); szabadon álló

válaszfalak (bútorok); törülköző állványok (bútorok); tükörcsempék; tükrök.
( 111 ) 216.983
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00689
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) ETALONSPORT Sportóvodák, Sportiskolák, Sportegyesületek Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Ferenc István, 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).
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 216.984
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00433
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 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).
42

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 216.985
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00430
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) Dobrády Ákos, Budapest (HU)
Dobrády Zsolt Attila, Tahitótfalu (HU)
( 541 ) KICSI GESZTENYE KLUB
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk.

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok.

35

Ajándéktárgyak forgalmazása, hang- és képhordozók forgalmazása, marketing.

39

Napilapok terjesztése.

41

Rendezvények-, kulturális és szórakoztató események, filmszínházi előadások, filmgyártás, klub

szolgáltatás, színházi előadások.
( 111 ) 216.986
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00424
( 220 ) 2015.02.13.
( 732 ) VICKI CRISTINA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tomcsányi Tamás, dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VICKY CRISTINA
( 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).
( 111 ) 216.987
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00293
( 220 ) 2015.02.03.
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( 732 ) Sandlander Invest Kft., Dabas (HU)

( 740 ) dr. Jutasi György ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Újság.

( 111 ) 216.988
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03757
( 220 ) 2014.12.12.
( 732 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételek, ételek cukorbetegek részére.

30

Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

39

Étel házhoz szállítása.

43

Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

( 111 ) 216.989
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 14 03043
( 220 ) 2014.10.06.
( 732 ) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 216.990
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 01198
( 220 ) 2015.04.30.
( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) A savak ura
( 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); keksz.
( 111 ) 216.991
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00949
( 220 ) 2012.09.17.
( 732 ) Teknos Group Oy, HELSINKI (FI)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) AQUATOP
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; fémek fólia és

por kiszerelésben festők és díszítők részére.
( 111 ) 216.992
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00818
( 220 ) 2015.03.20.
( 732 ) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lékó László, Lékó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.993
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00813
( 220 ) 2015.03.20.
( 732 ) caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Horváth Anikó, Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
43

Olaszországból származó borok.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.994
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00677
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) Baki Róbert András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Hangszerek készítése.
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( 111 ) 216.995
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00554
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Tóth Boglárka, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 14

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

Fémek megmunkálása, fémek bevonása, ékszerek készítése.

( 111 ) 216.996
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00549
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) Malcsiner Maximilian Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 216.997
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00294
( 220 ) 2015.02.03.
( 732 ) Szent Szív Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Sophianum
( 511 ) 36
41

Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.
Akadémiák (oktatás), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, iskolai szolgáltatások,

kollégiumok, internátusok, könyvtári kölcsönzés, kultúrális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási
tárgyú információk, szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, vallásoktatás.
43

Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez

termek kölcsönzése, vendéglátóipar, ideiglenes szállások.
( 111 ) 216.998
( 151 ) 2015.10.19.
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( 210 ) M 15 00681
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh László, Budapest
( 541 ) Mester
( 511 ) 19

Építőanyagok, kötőanyagok, cementek.

( 111 ) 216.999
( 151 ) 2015.10.19.
( 210 ) M 15 00842
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) SLÁGER RÁDIÓ
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.002
( 151 ) 2015.10.21.
( 210 ) M 15 00078
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiojatekweb.hu
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 217.003
( 151 ) 2015.10.21.
( 210 ) M 15 00079
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) regiojatekaruhaz.hu
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
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( 111 ) 217.004
( 151 ) 2015.10.21.
( 210 ) M 15 00346
( 220 ) 2015.02.09.
( 732 ) OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Récsényi Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.009
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00965
( 220 ) 2015.04.02.
( 732 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POPCORN AMI CHIPS AMI CHIO
( 511 ) 29

Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott rágcsálnivaló zöldség és

burgonya termékek; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesudió, pisztácia, mandula,
földimogyoró, kókuszdió, (szárított); konzervált, szárított, és főzött gyümölcsök és zöldségek; algakivonatok
élelmiszerekhez; szárított gyömbér termékek; mogyoróvaj.
30

Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott tápióka, manióka, rizs,

kukorica, búza vagy más gabonakészítmények és gyömbéres édességek és gyümölcszselés rágcsálnivaló
termékek; kekszek és perecek; főleg diókból, szárított gyümölcsökből, feldolgozott gabonamagokból készült
müzli szeletek; csokoládé és csokoládétermékek; szószok.
31

Feldolgozatlan diók, kesudió, pisztácia, mandula, földimogyoró és magok; algák emberi fogyasztásra.

( 111 ) 217.010
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00080
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) regiojateknet.hu
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
( 111 ) 217.011
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00891
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) NV-SZÁLKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.012
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00687
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Henn Péter, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

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

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

szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.013
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00936
( 220 ) 2015.04.01.
( 732 ) Nyári Fruzsina, Vác (HU)
Nyári Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) STROLLFIT
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.014
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00807
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) Hotel Cabernet, Villánykövesd (HU)
( 740 ) Szvitacs Katalin, Villánykövesd
( 541 ) Hotel Cabernet
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.015
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 01069
( 220 ) 2015.04.15.
( 732 ) HÁROM BÁNKUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsónemű.

( 111 ) 217.016
( 151 ) 2015.10.26.
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( 210 ) M 15 01199
( 220 ) 2015.04.30.
( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) HA TEMPÓT VESZTETT EMÉSZTÉSE
( 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); keksz.
( 111 ) 217.017
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00420
( 220 ) 2015.02.12.
( 732 ) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) nap aranya
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.018
( 151 ) 2015.10.26.
( 210 ) M 15 00550
( 220 ) 2015.02.26.
( 732 ) Datapac s.r.o. 100%, Svaty Jur (SK)
( 300 ) 23-2015 2015.01.09. SK
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POSYBE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver, számítógépes program, számítógépes szoftveralkalmazás, számítógépes operációs

program.
( 111 ) 217.019
( 151 ) 2015.10.27.
( 210 ) M 15 00752
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) JAR-KONTROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; műholdas

gépjárműkövetés.
( 111 ) 217.020
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( 151 ) 2015.10.27.
( 210 ) M 15 00879
( 220 ) 2015.03.26.
( 732 ) m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Algakivonatok élelmiszerként, alginátok táplálkozási célra, állati velő táplálkozási célra, almapüré, amerikai

mogyoróvaj, angolszalonna, tartósított articsóka, aszalt kókuszdió, tartósított bab, nem élő baromfi, tartósított
borsó, datolya, disznóhús, disznózsír, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, földimogyoró
elkészítve, tartósított gomba, gyömbérdzsem, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé),
gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, tartósított hagyma,
halból készített ételek, halenyv, zselatin táplálkozási használatra, halfilé, halikra elkészítve, halkonzervek, halliszt
emberi fogyasztásra, hal mousse-ok, nem élő hal, tartósított hal, hentesáruk, heringek [nem élő], nem élő homár,
hús, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erőleves, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények,
húsleves koncentrátumok, tartósított hús, nem élő kagylók (ehető), nem élő kagylók, kakaóvaj, kandírozott
[cukrozott] gyümölcsök, kaviár, kimcsi [erjesztett zöldségféleség], kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász,
kompótok, nem élő languszták, lazac [nem élő], lecitin étkezési célokra, lekvár, lenmagolaj kulináris célokra,
levesek, leves készítmények, magvak elkészítve, máj, májpástétom, őrölt mandula, mandulatej étkezési célokra,
mazsola, elkészített mogyorók, mogyorótej étkezési célokra, napraforgómag elkészítve, étkezési napraforgóolaj,
tartósított olajbogyó, étkezési olajok, étkezési olívaolaj, nem élő osztriga, pacal, padlizsánkrém, pálmamag olaj
táplálkozási használatra, pálmaolaj táplálkozási használatra, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré,pektin
táplálkozásra, nem élő keménytestű rákfélék, nem élő folyami rákok,rizstej [tejpótló], roston sült tengeri moszat,
savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek (gyümölcs alapú), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya,
chips, szardínia [nem élő], szárított zöldségek, tartósított szarvasgomba, szezámolaj, tartósított szójabab
táplálkozási használatra, szójatej [tejpótló], tahini [szezámmagkrém], tengeri moszat (roston sült), nem élő apró
tengerirákok, nem élő tengeri-uborka, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal [nem élő], tőzegáfonya
szósz [befőtt], vadhús, virágporkészítmények [élelmiszer], főtt zöldségek, zöldségsaláták, zselatin, étkezési
zselék, étkezési zsírok.
30

Algák (fűszer), amerikaimogyorós cukrászsütemények, ánizsmag, babliszt, bors, cikória (pótkávé), curry

(fűszer), csillagánizs, csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládé-bevonatú diófélék, csokoládéból készült
tortadíszek, darált fokhagyma (fűszer), ecet, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér nyalókák (cukrászáru),
édesítőszerek (természetes), eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, fahéj(fűszer),
fűszerek, ízesítők, fűszerkeverék, gyömbér (fűszer), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),húslé, mártás, szaft,
húspástétomok, jég (ehető), természetes vagy mesterséges jég, kakaó, kapribogyók, kávé, konzervált kerti füvek
(ízesítőszer), ketchup (szósz), konyhasó, kurkuma, lenmag emberi fogyasztásra, majonéz, mandulapép, mandulás
cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemény, méhpempő, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, nádcukor
szirup, növényi készítmények pótkávéként való használatra, pálmacukor, őrölt paprika (ételízesítő),
paradicsomszósz, pesto (szósz), pótkávé, propolisz, sáfrány (ételízesítő, salátaöntetek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra), szegfűszeg (fűszer),
szerecsendió, tápióka, tápiókaliszt, tea, tea alapú italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek,
tengervíz főzéshez, tésztafélék, vanília (ízesítőszer).
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, alkoholmentes almabor, alkoholmentes aloé vera italok, ásványvizek, ásványvizek (italok),
földimogyorótej (alkoholmentes ital), gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, limonádék, mustok,
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paradicsomlevek (italok), szódavíz, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz, vizek (italok),

zöldséglevek (italok).
( 111 ) 217.021
( 151 ) 2015.10.27.
( 210 ) M 15 01011
( 220 ) 2015.04.08.
( 732 ) Leafling Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák; kézitáskák; hátizsákok.

( 111 ) 217.022
( 151 ) 2015.10.27.
( 210 ) M 15 01013
( 220 ) 2015.04.08.
( 732 ) Austria Tabak GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigaretta dohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba
tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.
( 111 ) 217.023
( 151 ) 2015.10.27.
( 210 ) M 15 01015
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) PRO LUPE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert, Istvánfi és Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IL MERCATO
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.024
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 12 02711
( 220 ) 2012.07.30.
( 732 ) LEG Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) LANGUAGE EXPERTS
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.027
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( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00584
( 220 ) 2015.03.03.
( 732 ) Kiss Zsolt Tamás, Miskolc (HU)
( 541 ) WU TANG
( 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 szolgáltatás).
( 111 ) 217.028
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00330
( 220 ) 2015.02.06.
( 732 ) Magyar Szörf Akadémia Sport Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.029
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00323
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) Imrei Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Idegenvezetési szolgáltatások, látogatások tervezése turistáknak, kalauzolás ismeretlen helyen, városnézés

és kirándulások szervezése, utasszállítás autóbusszal, utazási irodai szolgáltatások.
41

Audioberendezések kölcsönzése, szórólapok megjelentetése.

( 111 ) 217.030
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00597
( 220 ) 2015.03.04.
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( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.031
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00453
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) PhysioVit Rehab Akadémia Kft., Pásztó (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) PHYFO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.032
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00335
( 220 ) 2015.02.06.
( 732 ) Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Plüderhausen (DE)
( 740 ) dr. Hetényi Kinga, Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PULSSCHLAG
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Ruházati cikkekhez, cipőkhöz, kalapáruhoz kötődő kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 217.033
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00328
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László, dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DO-Q-MENT, az önfenntartó zöld iroda
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.034
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00468
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( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Gönczi József, Kecskemét (HU)
( 541 ) PANCSOKI
( 511 ) 30

Cukor, csokoládé, kakaó.

31

Friss gyümölcsök.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 217.035
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00451
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) Nagy-György Gábor, Pécs (HU)
( 541 ) RELIVEFIT
( 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 antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;
ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;
diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő
enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati
használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;
gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;
herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein
étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz
étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;
vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát
étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes
vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítimények; füstölőrudak.
28

Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;
stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői
szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú
információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofilmezés.
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Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;
állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi
tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;
gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek
elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi
szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr
szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;
szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 111 ) 217.036
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00773
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) Bioactive Engineering Kft., Tata (HU)
( 541 ) Figler
( 511 ) 10
44

Fogászati készülékek és eszközök, kellékek, műfogak, műhidak, csapok műfogakhoz.
Fogászati eszközök, kiegészítők tervezése.

( 111 ) 217.037
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00450
( 220 ) 2015.02.17.
( 732 ) Nagy-György Gábor, Pécs (HU)
( 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 antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;
ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;
diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő
enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati
használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;
gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;
herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;
idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein
étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni
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kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz

étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;
vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát
étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes
vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítimények; füstölőrudak.
28

Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;
stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői
szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú
információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofilmezés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;
állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi
tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;
gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek
elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi
szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr
szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;
pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;
szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 111 ) 217.038
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00771
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KISS YOUR HONEY
( 511 ) 33

Mézet tartalmazó alkoholos italok.

( 111 ) 217.039
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00332
( 220 ) 2015.02.06.
( 732 ) A1 Kárpitos Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; bútorok; díványok, kerevetek; fotelek, kar(os)székek; kanapék; karosszékek, sezlonok; pamlagok;

ruganyos matracok ágyba, fotelbe; zsámolyok.
37

Bútor átalakítás; bútorfelújítás; bútorjavítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; bútorok

restaurálása; kárpit csere; kárpitjavítás; kárpitozás javítása; kárpitozás; kárpittisztítás.
( 111 ) 217.040
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03668
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 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.
( 111 ) 217.041
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 02713
( 220 ) 2014.09.08.
( 732 ) PÖDÖR Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Barbalics István, ügyvéd, társasági szakjogász, Dr. BARBALICS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) WURSTLEE
( 511 ) 29

Kolbász; kolbásztermékek; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; sültburgonya, chips; savanyúságok;

kész saláták; mártások; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok.
30

Szendvicsek; Hot dogok [szendvicsek]; pékáruk; snack ételek (gabona alapú); salátaöntetek és dresszingek;

szószok; fűszerek; fűszeres mártások.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; bisztró [büfé] szolgáltatások; éttermek; étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló

éttermek; kávéházak; étel- és italellátás; ételkészítés megrendelésre; vendéglátóipar.
( 111 ) 217.042
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03797
( 220 ) 2014.12.16.
( 732 ) DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Windhager Anna Katalin, Kápolnásnyék
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( 546 )
( 511 ) 41

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

( 111 ) 217.043
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00327
( 220 ) 2015.02.05.
( 732 ) CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Bene Tamás, Debrecen
( 541 ) cetox
( 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 jegyzékébe tartozó 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 betűren szerinti jegyzékébe tartozó
valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.044
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00720
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) Dr. Hegedűs Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) Rock 'n' Rolla
( 511 ) 3

Szappanok, tusfürdők, samponok, hajbalzsamok, hajspray, hajfestékek; illatszerek, kozmetikai cikkek,

dezodorok [személyes használatra], kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai krémek, napvédő készítmények
[kozmetikumok], sminktermékek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, ajakrúzsok, körömlakkok, műkörmök,
műszempillák; fogkrémek; tisztítószerek.
14

Ékszerek, ékszertokok; érmék; órák, karórák, ébresztőórák, óraszíjak; jelvények nemesfémből; apró

díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből.
18

Táskák, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák, retikülök, aktatáskák, iskolatáskák, bevásárlótáskák,

sporttáskák, strandtáskák, hátizsákok; irattárcák, pénztárcák, névjegytartók, kártyatartók; bőrszíjak; esernyők,
napernyők; pórázok bőrből, szájkosarak; nyergesáruk, lószerszámok.
25

Ruházati cikkek; alkalmi ruházat, kosztümök, öltönyök, kabátok, dzsekik, ingek, blúzok, pólók, kötöttáruk,

alsóneműk, női fehémeműk, pizsamák; sportruházat, sportmezek, melegítők, fürdőruhák; bőrruházat; övek
[ruházat]; cipők, csizmák, bakancsok, papucsok, sportcipők, zoknik, harisnyák; kendők, nyakkendők sálak,
kesztyűk [ruházat], sapkák, kalapok; jelmezek.
32

Ásványvizek, szénsavas vizek; üdítőitalok, alkoholmentes italok, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek,

szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok]; sörök.
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( 111 ) 217.045
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00770
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BE A BEE
( 511 ) 33

Alkoholos italok, a sörök kivételével.

( 111 ) 217.046
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00522
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) EVERLINK
( 511 ) 9

Beléptető rendszer berendezései; munkaidő nyilvántartó rendszer berendezései; fizető parkoló rendszer

berendezései.
35

Beléptető rendszer és program értékesítése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program értékesítése;

fizetőparkoló rendszer és program értékesítése.
37

Beléptető rendszer és program telepítése, szervízelése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program

telepítése, szervízelése; fizetőparkoló rendszer és program telepítése, szervízelése.
( 111 ) 217.048
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00109
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) PÁLINKA PATIKA
( 511 ) 33

Pálinka.

35

Reklámozás.

42

Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

( 111 ) 217.049
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00780
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Závodi Imre, Győr (HU)
( 541 ) GLUCOPEEP
( 511 ) 9

Orvosi mérőműszerek, vércukormérő.

( 111 ) 217.050
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 01033
( 220 ) 2015.04.09.
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( 732 ) MOM Sensors Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

( 740 ) dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.051
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00897
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Doctor Sleep Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Maafi Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ablakszerelvények, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágyneműk; ágyszerelvények; ajtókilincs; asztallapok;

asztalok; asztalok fémből; bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusznád; beltéri ablaksötétítők
textilből; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból;
faszerkezetek bútorhoz; fejtámaszok; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati
célra; fotelek, kar(os)székek; hálómatracok; hengerpárnák; íróasztal; irodabútor; kádak, medencék nem fémből;
kanapék; kemping hálózsák; kerevetek, pamlag; kis íróasztalok, szekreterek; komódok, fiókos szekrények;
légmatracok nem gyógyászati célra; légpárnák nem gyógyászati célra; masszázsasztalok; matracok;
mosdóállványok (bútorzat); műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari termékek; művészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszből vagy műanyagból; nyugágyak; paravánok (bútorzat); párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak;
pelenkázó matracok; pultok (asztalok); ruganyos matracok ágyba; székek; szekrények; vánkosok, párnák;
vízágyak, nem gyógyászati célra; zsámolyok.
24

Nem szőtt textíliák; pamutbársony (szövet); pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus)
szövetek; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szalvéták (textilből); szitaszövet; szövetek; szövetek textilipari
használatra; tafota, taft (szövetek); tányéralátétek textilből; textilanyagok; textil arctörlők; textil törülközők; tüll;
úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; üvegtörlők (törülközők); vánkos; huzatok;
vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zefír (szövet);
zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból; zsákvászon (kendervászon); zsebkendők textilanyagból;
zseníliaszövet.
27

Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kilépők (szőnyegek); gyékények; lábtörlők; linóleum; nem textilből

készült falidíszek; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek; szőnyegek; szőnyegek gépkocsikba;
tapéták; textiltapéták; tornatermi gyékények.
( 111 ) 217.052
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00806
M2169
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( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) INDECOR ART Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cserich Zsolt, dr. Cserich - dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron
( 541 ) POLIDECOR Termékcsalád
( 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; belsőépítészet.
( 111 ) 217.053
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 02753
( 220 ) 2014.09.09.
( 732 ) ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) GRAND CASINO
( 511 ) 25
28

Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.
Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.
41

Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

( 111 ) 217.054
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03480
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) Atlantisz-M Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kristó Melinda, Kristó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Kiadványok, magazinok.

38

Internetes folyóirat, internetes szolgáltatás.

41

Plakátok kiadása.

( 111 ) 217.055
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03483
( 220 ) 2014.11.18.
( 732 ) SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPARTAN FIGHTER
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.056
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03725
( 220 ) 2014.12.05.
( 732 ) Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Edit, Budapest
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( 541 ) The best tool for you!

( 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).
25

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

szolgáltatás).
( 111 ) 217.057
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 14 03862
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Vámos Erika, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Farkas Éva, Budapest
( 541 ) T-KÓD
( 511 ) 5
30

Étrend-kiegészítő; egészségügyi készítmények; diétás élelmiszerek.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.058
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 01159
( 220 ) 2015.04.27.
( 732 ) Pham Truong Son, Budapest (HU)
Dang Xuan Chau, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, testápolók, tisztálkodó szerek.

5

Táplálék kiegészítő, gyógyteák, gyógyhatású készítmények.

9

Szárított gyümölcsök, lekvárok.

( 111 ) 217.059
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 01042
( 220 ) 2015.04.13.
( 732 ) dr. Vargha Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dániel Csaba Imre, Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M2171

( 511 ) 5
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.060
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 01032
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) PHARMAVIS
( 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).
( 111 ) 217.061
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00900
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Gáspár Tamás, Budapest (HU)
Kisgécziné Katona Borbála, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos hanghordozók, mágneses hanghordozók.

16

Kiadványok, könyvek, folyóiratok, kották, papíráru.

41

Nevelés, kulturális tevékenység, rajzos-dalos programok, előadások.

( 111 ) 217.062
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00893
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Korom László, Mindszent (HU)
( 546 )
M2172

( 511 ) 5
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Étrend kiegészítők emberek számára; élelmi rostok, fogyasztó pirulák, ásványianyagok és nyomelem

készítmények emberi fogyasztásra; protein étrendkiegészítők, vitaminkészítmények, antioxidáns pirulák,
aminosavak humángyógyászati használatra, éjszakai regenerálódást segítő készítmények; sportolást, edzést segítő
vitamin és ásványi anyag készítmények; laktózmentes termékek gyógyászati célra; rostok és emésztést segítő
készítmények.
32

Alkoholmentes italok, alkoholmentes aloé vera italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához;

pasztillák és porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümőlcs vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok, vizek
[italok], zöldséglevek [italok].
35

Árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára;
hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás], információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének
kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámozás, telemarketing szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshop
üzemeltetése.
( 111 ) 217.063
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00768
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa 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).
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).
( 111 ) 217.064
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00518
( 220 ) 2015.02.24.
( 732 ) Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)
( 740 ) dr. Litresits András, Litresits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
M2173

( 511 ) 6
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Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; lakatosipari termékek,

fém tömegcikkek; építőanyagok fémből; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz;
erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; erősítő, merevítőanyagok fémből, épületekhez; falburkolatok
fémből; fémajtók; fém ajtókeretek; fémáruk (kisméretűek); fém burkolólemezek; fémcsavarok; fémcsövek; fémek
nyers vagy félig megmunkált állapotban; fémépítmények; sasszegek fémből; szegecsek, fémből; tűzálló
építőanyagok fémből; válaszfalak fémből; vasáruk; vashuzal; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban.
17

Hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok; kőgyapot (szigetelőanyag); nedvesség elleni szigetelőanyagok

épületekhez; salakgyapot (szigetelőanyag); szigetelőanyagok; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez;
szigetelőanyagok kábelekhez; szigetelőanyagok nyílászárókhoz; szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek;
szigetelők; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelőnemez; szigetelő olajok; szigetelőpapír, kátránypapír;
szigetelőszalagok; szigetelő szövetek; szigetelőtapaszok; szigetelő tűzálló anyagok; szintetikus gumi; tömítések,
szigetelések; tömítőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; tömítőkitt; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból
készült szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célra;sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok.
19

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

készült hordozható szerkezetek.
( 111 ) 217.065
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00513
( 220 ) 2015.02.24.
( 732 ) Unioffice Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SmartEvents
( 511 ) 9
42

Számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;
számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; hosting
szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; kutatás és fejlesztés mások
részére.
( 111 ) 217.066
( 151 ) 2015.10.28.
( 210 ) M 15 00262
( 220 ) 2015.01.28.
( 732 ) Kiss László, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok.

( 111 ) 217.067
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 14 03140
( 220 ) 2014.10.15.
( 732 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 541 ) Egri Újévi Koncert
M2174

( 511 ) 41
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Kulturális tevékenység.

( 111 ) 217.068
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00790
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) BudaPay Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.
( 111 ) 217.069
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 14 02982
( 220 ) 2014.02.26.
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Purissima
( 511 ) 5

Gyógyászati célú rágógumi fagyasztott, ill. tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is; diétás

élelmiszerek és élelmiszer készítmények; diétás italok és tápanyagok gyógyászati célokra; vitaminok; ásványi
anyagok és alkotó élelmiszer-kiegészítők; bébiételek, beleértve a csecsemőknek való tejport.
29

Hús, sonka, szalonna; halak; baromfi; vadak, vadhús; puhatestű és mészvázas állatok (feldolgozva);

belsőség, elsősorban máj, pacal, tejoltó; hentesáruk, elsősorban szalámi, véres hurka, sütni való kolbász; főzni
való kolbász, bundás virsli, kolbászfélék, kis kolbászfalatkák; hústermékek, elsősorban húskonzervek; löncshús;
sózott és szárított hús; húsleves, tartósított; hús; pácolt hús; húskészítmények; szalonna; baromfi termékek;
haltermékek; halfilék; halkonzervek; sózott és szárított halak; pácolt halak; halrudacskák; füstölt hal; halliszt
emberi fogyasztásra; kaviár; tengeri állatok, elsősorban rákok, heringek, homár, tonhal, garnélák, garnélarákok,
lazac, languszta, osztriga, héjas állatok, kagylók, szardínia, szardella, tengeri uborka; hús-, hal-, baromfi- és
vadsaláták; húskivonatok, húsleves koncentrátumok; mélyhűtött, tartósított, szárított, főtt, kandírozott
gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsök (feldolgozott), alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspép,
gyümölcssaláták, gyümölcsszeletek, gyümölcssnackek; fagyasztott, konzervált, főzött, szárított, kandírozott,
kristályosított gyümölcsök, gyümölcsszeletkék (apró); gyümölcshéj, üveges gyümölcsök; almapüré; kókuszdió,
mazsola, datolya, fügék; vörös áfonya szósz; olajbogyók, konzerv olajbogyó; mélyhűtött, konzerv, szárított és főtt
zöldségek, lencse, csemegeuborka, paradicsom, répa, vöröshagyma, borsó, bab, articsóka, brokkoli;
savanyúságok, pikkalilli; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; savanyú káposzta; élelmiszerek erjesztett
zöldségből; gyümölcs és zöldség paszta, gyümölcssajtok, gyümölcslekvárok, paradicsompüré, konyhai
paradicsomlé főzéshez; gyümölcskoncentrátumok és koncentrált gyümölcstermékek; ínyenc saláta zöldségekből
vagy leveles salátából, gyümölcsből, zöldségből fent nevezett áruk készen elkészítve és csomagolva; mindenféle
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burgonyatermék, hasábburgonya, krokett, sültburgonya, elősütött burgonya, krumplilángos, burgonyagombóc,

pirított burgonya, krokettek, burgonyalepény, chips, ropi, burgonyapelyhek; hús-, hal-, szárnyas-, vadételek,
levesek (beleértve az instant leveseket és leves keverékeket), egytálételek; száraz és szószos készételek, melyek
az alábbi áruk egy vagy több eleméből állnak: húsok, halak, zöldségek, feldolgozott gyümölcsök, sajtok;
kocsonyák (zselék), hús-, gyümölcs-, zöldségkocsonyák; étkezési zselatin, halenyv, alginátok étkezési
felhasználáshoz; algakivonatok táplálkozási felhasználáshoz, roston sült tengeri moszat; gomba, tartósított;
szójababok étkezési célra; ehető madárfészkek; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), gyümölcsbefőttek,
kenhető gyümölcskészítmény, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcskocsonya, -zselé, zselék, pektin táplálkozásra;
tojások, tojásfehérje, tojáspor, tojássárgája; csigatojás, virágpor, selyemhernyó étkezési célra; tej és tejtermékek;
ivótej, kecsketej, ízesített tej, sűrített tej,túlnyomórészt tejből álló tejitalok, tejsavó- és tejitalok, soványtej, kefir,
tejföl, tejszín, szójás tej, magas zsírtartalmú tej, joghurt, gyümölcsjoghurt, sima joghurt, joghurt csokoládéval
vagy kakaóadalékkal, alkoholmentes kevert tejitalok (túlnyomórészt tejből), joghurtos turmixok, kefir, tejszín,
tejszínhab, túró, gyömölcsös és zöldfűszeres túrók, erjesztett lótej, desszertek, amelyek lényegében tejből és
ízesítő adalékanyagokból valamint zselatinból és/vagy kötőanyagként funkcionáló keményítőből állnak; tejpor
étkezési célokra, ízesített tejpor italok, sajtok, lágy sajtok, kékpenészes sajtok, cheddar sajtok, sajtkészítmények,
friss sajtok, egyéb sajtok készítéséhez; tofu; kávétejszín, kávé tejporpor; vaj, vajpótló, kókuszvaj, kakaóvaj,
olvasztott vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kenhető kenyérfelét (zsírtartalmú), kenhető kenyérfelét étkezési zsírból és
étkezési zsírkeverékekből, margarin; étolajak és étkezési zsírok, étkezési zsírok előállítására szolgáló zsírok;
étkezési olívaolaj, étkezési napraforgóolaj, szezámolaj, mogyoróolaj, étkezési pálmamag olaj, étkezési pálmaolaj,
étkezési repceolaj, kukoricaolaj, kókuszolaj, kókuszzsír, étkezési csontolaj, étkezési faggyú; sózott és nem sózott
mogyoró, elsősorban mandulák, amerikaimogyoró (gyümölcs), elsősorban chips, amelyek a 29. osztályba
tartoznak; húsleves, elsősorban erőleves, kivonatok, koncentrátumok formájában; szójapástétom; csicseri borsó
pástétom, szezámmag pástétom; állati velő táplálkozási célra; szárított gyümölcs; drazsírozott és kandírozott,
mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek; drazsírozott vagy mázzal bevont gyümölcsök, gyümölcsszeletkék
(apró); gyümölcs alapú snackek; valamennyi fent említett, a 29. osztályba tartozó áru mélyhűtött ill. tartósított,
csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.
30

Kávé, kávé tejjel, kapucsínók, eszpresszókávé, koffeinmentes kávék, kávét tartalmazó egyéb italok,

pótkávé, cikória, kávéesszenciák, kávéaromák, kávé, pörköletlen; instant kávé, oldható; kávé alapú italok,
kávépatronok, szemes kávék, a fent nevezett áruk már elkészítve is; tea, elsősorban instant tea, jeges tea, nem
gyógyászati fűszernövény teák, tea alapú italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; kakaó, kakaóitalok,
kakaó tartalmú italporok, kakaó keverékek, csokoládé italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; cukor,
szőlőcukor étkezési célra; rizs, rizses snack; tápióka, szágó; csokoládé, csokoládétermékek, marcipán (nyers
massza formájában is), nugát, marcipán- és nugátkészítmények, desszert szeletek, mályvacukor, pillecukor,
tejkaramella; szendvicskrémek, csokoládé-, nugátkrémek, főleg a következők alkalmazásával: cukor, kakaó,
nugát, tej és/vagy zsírok hozzáadásával; cukorkaáruk, tartós nyalókák, rágógumi, nem gyógyászati használatra,
pasztillák, édességek, elsősorban zselés gyümölcsök, édesgyökér, pralinék, töltött is; édesgyökér nyalókák;
bonbonok, karamellás, kakaós, borsmentás, gyümölcsös, jégkrémek, gumicukros, tejszínes bonbonok; rágógumi;
aprósütemény, elsősorban mogyorós teasütemény, fondant (cukrászáru), mandulás aprósütemény; menta
cukrászati használatra; lisztek és gabonakészítmények, elsősorban étkezési fehérliszt, burgonyaliszt;
kétszersültek; darált kukorica (főzéshez); pékáruk, kenyér (savanyítatlan is), zsemle (feltéttel is), bagett (feltéttel
is), bagel (feltéttel is), croissant, kifli, kenyérlángos, perec, roppanós kenyerek; pizzák, szendvicsek; tabulé (arab
saláta); finom péksütemények és cukrászsütemények, briós, pástétomok, piskóták, sütemények, torták,
mézeskalács sütemények, muffinok, brownie-k, fánkok, habcsókok; kekszek, elsősorban vajas kekszek, krékerek
(a nevezett termékek tészta formájában is); tortakeverékek, süteménytészták, tortaderkorációk (ehető) étkezési
ragasztók; zabpehely, kukoricapehely (cornflakes), gabona snackek, pattogatott kukorica; hántolt gabona, rizs,
búza, zab, árpa, dara, kuszkusz, rozs, köles, szezám, kukorica és hajdina, az előbbi termékek keverék és más
készítmények és feldolgozások formájában is, búzacsíra, kukoricaliszt, árpagyöngy,- liszt, -dara, müzli és
müzliszelet (lényegében gabonapehelyből), malomipari termékek, árpagyöngy; snack ételek (gabona alapú-);
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panírliszt; halva (édességféle); gabonakészítmények; maláta emberi fogyasztásra, malátakivonat táplákozási

célokra, malátacukor; lisztből készült tészták, elsősorban tészta, göngyölt, spagetti, makaróni, metélt tészta, nudli,
galuska, ravioli, lasagnék, pizza alapok, elkészített pizzák, quiche (tésztában sült sós sodó); főleg tésztafélékből
álló desszertek; kovász; főleg tésztából vagy rizsből készült száraz és szószos készételek; tavaszi tekercsek, szusi;
kapribogyók; sós sütemények, krékerek, gabonachipsek és egyéb rágcsálnivalók; taco, nachos, tortilla;
liszttartalmú ételek, palacsinták (crepes), ostyák, zselés, édességek, tejbegríz tkezési használatra; kandiscukor
étkezési célokra, karamellák; pudingok, tejsodó (a fent említett áruk instant keverékek formájában is); dara
étkezési célokra, elsősorban zabdara; készkeverékek, késztorták, -süteménykeverékek; szójaliszt; pástétomok,
máj-, baromfi-, vadhús-, hús-, hal-, zöldségpástétomok (az említett termékek tésztabundában is); pecsenye- és
húslé, hússzósz; gombócok; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat;
méhpempő emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra); glükóz étkezési célokra (nem gyógyászati használatra);
étkezési gluten; étkezési keményítő, keményítő táplálkozási felhasználáshoz, burgonyaliszt; fagylalt, különösen
szorbet, jégkrém, joghurt-fagylalt, jégkrémes italok, -sütemények, -keverékek, jégnyalóka, fagylaltpor; méz,
propolisz; szirup, melasz, juharszirup; cukorbevonat; élesztő, sütőpor, étkezési nátron; só, konyhasó, tartósító só
élelmiszerekhez, zellersó; húspuhító szerek háztartási használatra, kötőanyag konyhai használatra, elsősorban
kolbászfélékhez, fagylaltokhoz; élesztő élelmiszerekhez; ecet, sörecet; mustár, mártások (ízesítőszerek),
paradicsommártás, gyümölcsös szószok, ketchup, salátaöntetek, mártások, marinádok; majonéz; fűszerek,
elsősorban fahéj, curry, vanília, sáfrány, kurkuma, gyömbér, ánizs (szemek), csillagánizs, szegfűszeg, szegfűbors,
borsszemek, feketekömény, bors, fűszerkeverékek, elsősorban algák (ízesítő), chow-chow (ízesítő), csatni
(ízesítők), szójabab pástétom (ízesítők), fűszerek, ízesítők (fűszer); szerecsendió, édesítőszer (természetes);
konyhai fűszernövények, torma; aromaanyagok (növényi), sütőaromák, italokhoz és süteményekhez, a nevezett
aromaanyagok illóolajok, gyümölcsfélékből előállított aromaanyagok kivételével; pezsgőbor keverék; jég;
csokoládéba mártott gyümölcsök és zöldségek; csokoládéval bevont gyümölcsök, gyümölcsgerezdek;
gyümölcsszószok; készítmények glükózból tejszínpótlóként történő alkalmazásra; szójaszósz; valamennyi fent
említett, a 30. osztályba tartozó áru mélyhűtött, ill. tartósított, csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.
31

Más osztályhoz nem tartozó mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint magok; élő állatok,

élő hal, szárnyas, sertés, élő puha- és kagylós állatok, kagyló, homár, languszta, rákfélék, tengeri uborka, osztriga;
halikra; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához; gyümölcsök, bogyós gyümölcsök, almák, dinnyék,
déligyümölcsök, szőlő; cefre; hüvelyesek; kókuszdió, kókuszdió héj, kopra, kóladió; friss zöldségek, burgonya,
hagyma, répa, póréhagyma, rebarbara, kukorica, szelídgesztenye, friss olíva, babok, lencse, borsó, uborka, tök;
növényi magvak, fűmagok, gyümölcsmagok; diófélék, elsősorban mandulák, földimogyorók, kóladió, mogyoró,
napraforgómagok; friss gombák; szarvasgomba, friss; gomba micélium; saláta, elsősorban fejes saláta, madárbegy
saláta, endívia saláta; fűszernövények (friss), alga emberi vagy állati fogyasztásra; gyökérzöldségek (táplálék);
cukornád; tojások keltetéshez (megtermékenyített); vetőmagok, élő növények és virágok, elsősorban fák, cserjék,
csírák, szőlőtőkék, csalán, korpa (gabona), szegfűbors; koszorúk természetes virágokból, karácsonyfák;
virághagymák, virágmagok, virágpalánták; szárított virágok díszítésre, szárított növények díszítésre, szárított
növények; gyep (élő); (természetes) tőzeg; növényi termékek és növényi alkotóelemek, elsősorban fakéreg,
fatörzsek, nyers fa, kérges fa, faforgács, parafa, mulcs, pálmalevelek, fenyőtobozok; árpa, magvak (gabona); zab,
széna, komló, komlótoboz, rozsmag, búza, tőkesúlyok; szentjánoskenyér, maláta; kakaóbab, nyers; lenmagok
(nyers); lőre, csiger (a borgyártásnál visszamaradt anyagok); tápanyagok állatok számára, korpadara, rizsliszt,
algarobilla cserzéshez, szalma (takarmány), takarmánylisztek állatoknak, földimogyoróból készült
takarmánypogácsa, magvak állati fogyasztásra, mész állati takarmányhoz, erősítő takarmány állatoknak,
kutyaeledelek (kekszfélék), élesztő állatok számára, korpadara, rágócsontok állatoknak, darakeverékek
haszonállatok hizlalására, italok házikedvencek részére, madáreledelek, macskaeledelek; fehérje állati
fogyasztásra, szeszfőzdei hulladék termékek állateledelekhez; takarmányadalékok nem gyógyászati használatra;
ehető tárgyak állatok általi rágcsálásra, ehető csontok és rudacskák állatok számára, tintahal pikkelye; ízesített
homok háziállatoknak (alom).
32

Sörök, elsősorban ale sörök, alkoholmentes sörök, búzasörök, pils sörök, Kölsch sör, Altbier sörök, világos
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sörök, testes stout sörök, gyömbérsör; sörcefre; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok,

mézes italok, ízesített vizek, aperitifs (alkoholmentes), alkoholmentes koktélok, alkoholmentes borok, limonádék,
energia-italok, izotóniás italok, mogyorótej, kwass, malátasör, szárcsagyökér, szódavíz, szódavizek, asztali vizek,
lítiumos vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, mogyorótej, gyümölcsnektárok, zöldséglevek, turmixok
(italok), mandulatejek, sörbetek (alkoholmentes), mustok, fagyasztott gyümölcsitalok; szörpök és egyéb
italkészítéshez használt készítmények, elsősorban pezsgőporok és -tabletták italokhoz, koncentrátumok
gyümölcslevek és -italok előállításához, szénsavas vizek előállítására szolgáló termékek, eszenciák
italkészítéshez, gyümölcskivonatok, komlókivonat sörkészítéshez, limonádészörpök, malátacefre, mandulatej
(szörp), készítmények likőrök készítéséhez, malátatartalmú készítmények italok készítéséhez; kevert italok friss
és/vagy fagyasztott gyümölcsökkel.
33

Alkoholtartalmú italok, kivéve sör, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú tejes italok, alkoholos

esszenciák, alkoholos kivonatok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, ánizslikőr, anisette, aperitifek, almabor,
aquavit, arak (rizspálinka), körtebor (brandyk), curacao, emésztést serkentő italok, whisky, vodka, gin,
cseresznyepálinka, gabonapálinka, likőrök, gyomorkeserű (bitter) italok, mézsör, gyümölcspálinkák, mentalikőr,
rizspálinka, rum, szaké, brandy, borpárlat, alkoholszegény szeszesitalok, szeszes italok, habzóbor, pezsgő,
szőlőből készült habzóborok, borok, lőre, csiger, megerősített borok, brandy, vermut (fűszerezett) borok, snapsz,
gyümölcsborok, rizsborok, csökkentett alkoholtartalmú borok; szeszesital és bor alapú gyomorkeserűk és
koktélok; égetett szeszesitalok.
( 111 ) 217.071
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 01177
( 220 ) 2015.04.29.
( 732 ) Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Zalakaros környéki kerékpáros közösségi sport- és kulturális események szervezése; Zalakaros környéki

kerékpáros sportversenyek rendezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportesemények megrendezése; Zalakaros
környéki kerékpáros sportesemények megszervezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportszolgáltatások.
( 111 ) 217.072
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 01045
( 220 ) 2015.04.13.
( 732 ) Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (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 tevékenység (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.073
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( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00914
( 220 ) 2015.03.30.
( 732 ) Unity Club Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); rekreációs tevékenység.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.074
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00797
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Murányi Istvánné 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

( 111 ) 217.075
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00786
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé, táblás csokoládé, bonbon.

( 111 ) 217.076
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00662
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) MOMENTI HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ács Károly, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Csillárok, lakás világítási lámpatestek; elektromos ventillátorok személyes használatra; elszívóernyők,
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konyhai; fagyasztók; forróvíztartályok elektromos; főzőedények - kávéfőzők, főzőberendezések; főzőlapok;

fürdővíz melegítők; fűtőberendezések; gyorsfőző - elektromos; gyümölcspörkölő gépek; kávé, kakaóbab
pörkölők; hajsütők; hajszárítók; háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hűtőgépek és készülékek;
hűtőszekrények; italhűtő berendezések; jégkészítő gépek; kávéfőzők elektromos; kávéfőző gépek elektromos;
kávépörkölő készülékek; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kézszárító készülékek
mosdókhoz; klímaberendezések; lámpák világításra; LED - diódás világító berendezések; légszárító készülékek;
melegvizes fűtőberendezések; merülőforralók; mikrohullámú sütők; pörkölő gépek; szárítókészülékek kézszárítók; ventilátorok; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszűrő berendezések.
30

Cikória; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládé mousse-ok; csokoládés tej; fűszerek;

fűszerkeverékek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kávé; kávé alapú italok; kávé aromák; kávé,
pörköletlen; kávé tejszínnel; pótkávé; tea; tea alapú italok.
35

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

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverezés; beszerzői szolgáltatások; divatbemutatók szervezése
promóciós célból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek;
fogyasztói tanácsadás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; mások árui és szolgáltatásainak
engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti
segítségnyújtás; PPC hirdetés; piackutatás; reklámozás; telemarketing szolgáltatás; Tv reklámozás; üzleti
tájékoztatás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 217.077
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00553
( 220 ) 2014.08.25.
( 732 ) Steinhoff Service GmbH, Westerstede (DE)
( 740 ) BRANDI RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Detmold
( 546 )
( 511 ) 20
35

Bútorok és lakberendezési tárgyak.
Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 217.078
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00123
( 220 ) 2015.01.19.
( 732 ) Ankucza Béla, Budapest (HU)
( 541 ) Balance System Product Family
( 511 ) 1

Talajkondicionáló vegyi termékek, növények növekedését szabályozó készítmények, mezőgazdasági vegyi

termékek.
( 111 ) 217.079
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00120
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,
távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 111 ) 217.080
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00118
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Török Antal, Győr

( 541 ) SECURITY PATENT
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,
távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 111 ) 217.081
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 15 00117
( 220 ) 2015.01.16.
( 732 ) Patent Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Patent Csoport
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás
M2182

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és
tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési
szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni
riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és
légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és
jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;
épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb
üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;
bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek
fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új
épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai
járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb
szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági
riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,
távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását
repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi
berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység
minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 111 ) 217.082
( 151 ) 2015.10.29.
( 210 ) M 14 02658
( 220 ) 2014.09.01.
( 732 ) Bock Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Villány (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 32

Szőlőmust.

33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, almaborok.

43

Bár szolgáltatások; éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

( 111 ) 217.083
( 151 ) 2015.10.30.
( 210 ) M 15 00519
( 220 ) 2015.02.25.
( 732 ) Csepregi Szabolcs 50%, Budapest (HU)
Erdélyi Tamás 50%, Budapest (HU)
( 541 ) hardbodyhang
( 511 ) 28

Eszközök testgyakorláshoz; bútorok (pad); tornafelszerelések.

( 111 ) 217.085
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01080
( 220 ) 2015.04.16.
( 732 ) Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.086
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00287
( 220 ) 2015.02.02.
( 732 ) ADU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (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).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.087
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01211
( 220 ) 2015.05.04.
( 732 ) Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POLYPLAST
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.
2
37

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 111 ) 217.088
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01076
( 220 ) 2015.04.16.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 217.089
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01071
( 220 ) 2015.04.15.
( 732 ) BHS Trans Kft., Szikszó (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; kakaó; kakaós termékek.
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( 111 ) 217.090
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00950
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Tutela Vagyonértékelő Műszaki Szolgáltató Kft. 100%, Pécs (HU)
( 541 ) BAUCELL
( 511 ) 19

Építőanyagok, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; építőelemek betonból; épület panelok, nem

fémből; polisztirol alapanyagú zsaluzó és építőelemek.
37

Építés.

( 111 ) 217.091
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01212
( 220 ) 2015.05.04.
( 732 ) Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POLYLACK
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.
2
37

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 111 ) 217.092
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01063
( 220 ) 2015.04.14.
( 732 ) CARGOPORT Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kond, Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; kamionos szállítás; áruk csomagolása; áruk

raktározása; áruszállítás; őrzött értékszállítás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás;
teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás.
( 111 ) 217.093
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00931
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Szakács Tamás, Debrecen
( 541 ) Többet ad a családnak
( 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).
( 111 ) 217.094
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00845
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( 220 ) 2015.03.23.
( 732 ) Végh Veronika 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél,Dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen
( 541 ) LUFIPUFI
( 511 ) 16

Képek, képregények, könyvecskék, füzetek, könyvek.

28

Álarcok [játékszerek], játék babák, játékfigurák, játékkártyák, plüss játékszerek, plüssmackók.

41

Élő előadások bemutatása, könyvkiadás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból,

szórakoztatás, show-műsorok, zenei produkciók, zene összeállítása, zenés kabarék, varieték.
( 111 ) 217.095
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00841
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Szalay-Berzeviczy András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.096
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00840
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Pincési Endre, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PALMIRA CLASSIC
( 511 ) 27

Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

( 111 ) 217.097
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00725
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek, italok és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.
16

Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.
M2187
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Élelmiszerek kis- és nagy kereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

41

Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi
szolgáltatások.
( 111 ) 217.098
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00724
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Paleomedicina
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek, italok éa anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.
16

Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

35

Élelmiszerek kis- és nagy kereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

41

Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi
szolgáltatások.
( 111 ) 217.099
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00847
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Prémium Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Prémium Hotel Panoráma**** Az élmény új hulláma
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 217.100
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00848
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Nautis-Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Darvas Zoltán, Budapest
( 541 ) Vital Hotel Nautis Superior**** ...egy hajónyi élmény
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 217.101
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01105
( 220 ) 2015.04.21.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
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( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 217.102
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01100
( 220 ) 2015.04.20.
( 732 ) VIVA Media GmbH, Berlin (DE)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Vidámparki szórakoztató szolgáltatások és attrakciók, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatások,

beleértve rádió- és televízió programok készítése; film és élő szórakoztató műsorok készítése; tv-játékok
(műsorok) és animációs mozifilmek készítése; filmstúdió és televízió stúdió szolgáltatások; szórakoztató
mozifilm és televíziós szórakoztató szolgáltatások, beleértve élő szórakoztató műsorok és showk, könyvek,
magazinok és folyóiratok kiadása; adatszolgáltatás szórakoztató szolgáltatásokról több felhasználónak a
világhálón, az interneten vagy egyéb online adatbázison keresztül; táncos show-k, zenei show-k és videó díjátadó
műsorok készítése; élőben közvetített vagy később felvételről sugárzott kabarék, játék show-k és sportesemények
lebonyolítása élő közönség előtt; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutatók, zenei és televíziós
díjátadó események szervezése; stílussal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás globális számítógép hálózaton keresztül.
( 111 ) 217.103
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00852
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Pillantás Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 217.104
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00850
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) BÍRÓ KERTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
BÍRÓ ZOLTÁN, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magok, melyek nem tartoznak más osztályokba,

szaporítóanyagok, vetőmagok, virág magok, virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok,
dísznövények.
35

Kereskedelmi ügyletek folytatása, kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
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mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek forgalmazása; szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények, fűszernövények, cserepes
növények, virágcserepek, növénytálak, virágládák, műanyag edények,műanyag szaporítótálcák, kerti föld, tőzeg,
termesztőközegek,kertészeti földkeverékek, kertészeti eszközök; termesztő asztalok, fóliasátrak forgalmazása.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kertészet, tájkertész szolgáltatások, kertészeti

tanácsadás.
( 111 ) 217.105
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 00849
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) PM Resort Kft., Siófok (HU)
( 740 ) Parrag Melinda, Siófok
( 541 ) Hotel Natura
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 217.106
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01215
( 220 ) 2015.04.21.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 217.107
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01116
( 220 ) 2015.04.22.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Crazy Days
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.108
( 151 ) 2015.11.02.
( 210 ) M 15 01117
( 220 ) 2015.04.22.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
26

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.157
( 151 ) 2015.11.04.
( 210 ) M 15 01152
( 220 ) 2015.04.27.
( 732 ) X-Trame Studio Kft., Budapest (HU)
( 541 ) H2O magazin
( 511 ) 41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmet; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; rádió és

televízióprogramok készítése; videofilmezés.
( 111 ) 217.158
( 151 ) 2015.11.04.
( 210 ) M 15 01148
( 220 ) 2015.04.24.
( 732 ) Kovács Levente, Altenmarkt (AT)
( 740 ) dr. Bacskó László, Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ajhner
( 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).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.159
( 151 ) 2015.11.04.
( 210 ) M 15 01147
( 220 ) 2015.04.24.
( 732 ) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója)
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.160
( 151 ) 2015.11.04.
( 210 ) M 15 00081
( 220 ) 2015.01.15.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) regiopiac.hu
( 511 ) 15
28

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

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

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

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;
videoszalagok kölcsönzése.
A rovat 150 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 186.285
( 210 ) M 05 00716
( 180 ) 2015.02.23.
( 111 ) 186.432
( 210 ) M 05 00594
( 180 ) 2015.02.11.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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( 111 ) 117.035
( 732 ) Rodenstock GmbH, München (DE)
( 111 ) 117.587
( 732 ) ContiTech Rubber Industrial Kft. (17. áruosztály), Szeged (HU)
MICHELIN Közép-Európa Zrt. (7.,12.,19.,20.,21.,22.,24.,27.áruosztály), Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 117.704
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 111 ) 117.705
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 117.919
( 732 ) Honeywell Bremsbelag GmbH, Glinde (DE)
( 111 ) 118.091
( 732 ) J. & P. Coats Limited, Glasgow, Scotland (GB)
( 111 ) 118.093
( 732 ) J. & P. Coats Limited, Glasgow, Scotland (GB)
( 111 ) 125.205
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.208
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 125.213
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 143.542
( 732 ) ConAgra Grocery Products Company, LLC, Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 143.647
( 732 ) SATCHI SINGAPORE PTE LTD, Singapore (SG)
( 111 ) 145.107
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)
( 111 ) 146.060
( 732 ) SPARC International, Inc., Campbell (US)
( 111 ) 146.945
( 732 ) TOKAJ-OREMUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)
( 111 ) 146.948
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( 732 ) TOKAJ-OREMUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)

( 111 ) 146.950
( 732 ) TOKAJ-OREMUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)
( 111 ) 147.419
( 732 ) The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)
( 111 ) 147.931
( 732 ) Boomerang International Aktiebolag, Stockholm (SE)
( 111 ) 148.083
( 732 ) VALMONT INDUSTRIES, INC., Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 148.150
( 732 ) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
( 111 ) 148.288
( 732 ) VALMONT INDUSTRIES, INC., Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 148.917
( 732 ) "SCHIEBER-AIVIL" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 111 ) 149.122
( 732 ) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.,, Osaka (JP)
( 111 ) 153.261
( 732 ) Carrier Corporation, Farmington, Connecticut (US)
( 111 ) 153.289
( 732 ) Martin Professional ApS, Aarhus N (DK)
( 111 ) 154.914
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 159.478
( 732 ) Blücher GmbH, Erkrath (DE)
( 111 ) 184.002
( 732 ) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sehitkamil/Gaziantep (TR)
( 111 ) 184.392
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 184.590
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 185.426
( 732 ) Full 2000 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.590
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
M2195

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 185.591
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.728
( 732 ) Degenfeld Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)
( 111 ) 185.768
( 732 ) APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.770
( 732 ) APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.910
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.406
( 732 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.910
( 732 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.051
( 732 ) Bánhegyi Roland, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 187.065
( 732 ) Chen Jie, Nagykovácsi (HU)
( 111 ) 187.167
( 732 ) EURAMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.168
( 732 ) EURAMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.466
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 187.685
( 732 ) EUROCAF S.N.C. DI TUBERGA A. & C., Druento (Torino) (IT)
( 111 ) 187.745
( 732 ) Ginto Trade Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.830
( 732 ) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 187.835
( 732 ) Schweppes International Limited, London (GB)
( 111 ) 187.929
( 732 ) SylvaGraph Reklám Betéti Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 188.189
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 188.277
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.338
( 732 ) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
( 111 ) 188.506
( 732 ) ÉMI-TÜV Bayern Kft., Szentendre (HU)
Det Norske Veritas Magyarország, Budapest (HU)
SGS Hungária Kft., Budapest (HU)
TÜV Rheinland InterCert Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.635
( 732 ) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei szerint működő vállalat), Baoding, Hebei (CN)
( 111 ) 188.927
( 732 ) Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 188.990
( 732 ) THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 189.124
( 732 ) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 189.679
( 732 ) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.341
( 732 ) GYÖNGYHÁZ.HU Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.400
( 732 ) Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)
( 111 ) 191.527
( 732 ) London Stúdió Nyelvoktató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.293
( 732 ) Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
Budapest (HU)
( 111 ) 206.324
( 732 ) Olymp Bezner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen (DE)
A rovat 64 darab közlést tartalmaz.

M2197

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.377
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 119.704
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 123.808
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 123.810
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 135.203
( 732 ) SABMiller International Brands Limited, Woking, Surrey (GB)
( 111 ) 135.741
( 732 ) Audatex Luxembourg S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 139.356
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 139.358
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 139.359
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 139.360
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 139.362
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 143.542
( 732 ) ConAgra Grocery Products Company, LLC, Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 144.133
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 144.189
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 144.352
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 144.541
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
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( 111 ) 144.547
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 144.677
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 144.678
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 148.579
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) (No 3) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IE)
( 111 ) 179.399
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 182.433
( 732 ) profession.hu Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.092
( 732 ) profession.hu Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.106
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 196.437
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 197.347
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 197.484
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 199.812
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 201.876
( 732 ) profession.hu Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.953
( 732 ) Varley Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.236
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 207.926
( 732 ) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE) (IT)
( 111 ) 209.370
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
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( 111 ) 209.825
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 209.828
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 209.829
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 209.830
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 209.831
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 210.345
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 210.348
( 732 ) Fater S.p.A., Pescara (IT)
( 111 ) 211.136
( 732 ) M-MEDICAL DIAGNOSTIC KFT, Jakabszállás (HU)
( 111 ) 211.290
( 732 ) M-MEDICAL DIAGNOSTIC KFT, Jakabszállás (HU)
( 111 ) 212.036
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 212.360
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 212.917
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 213.765
( 732 ) M-MEDICAL DIAGNOSTIC KFT, Jakabszállás (HU)
( 111 ) 214.618
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 214.657
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
A rovat 48 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.680
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
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( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

( 111 ) 115.968
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 116.858
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 117.378
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.381
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.386
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.426
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.427
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.428
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 117.429
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 120.385
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 123.190
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 130.433
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 130.683
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( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 138.396
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 139.929
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.930
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.795
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 153.289
( 732 ) Martin Professional ApS, Aarhus N (DK)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 154.795
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 155.885
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 155.886
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 156.625
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.919
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 159.921
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 160.103
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 111 ) 168.922
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 175.341
( 732 ) Bajai Hűtőipari Zrt., Baja (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 175.985
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 176.522
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 178.969
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 179.700
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 32 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.680
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 115.968
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 116.858
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 117.378
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 117.381
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 117.386
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 117.426
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 117.427
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( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

( 111 ) 117.428
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 117.429
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 120.385
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 123.190
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 130.433
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 130.683
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 138.396
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 144.465
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 144.474
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 146.512
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
( 111 ) 148.729
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
( 111 ) 148.795
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 153.289
( 732 ) Martin Professional ApS, Aarhus N (DK)
( 111 ) 154.795
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 155.885
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 155.886
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 156.764
( 732 ) VÁRDA DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
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( 111 ) 159.919
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 159.921
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 160.103
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 168.922
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 175.341
( 732 ) Bajai Hűtőipari Zrt., Baja (HU)
( 111 ) 175.985
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 176.522
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 178.969
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 179.700
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.861
( 732 ) Supykids Europe Kft., Csomád (HU)
A rovat 35 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 115.680
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 118.106
( 732 ) United States Pipe & Foundry Co. LLC, Birmingham AL (US)
( 111 ) 123.190
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 139.929
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 139.930
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 146.606
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( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

( 111 ) 148.083
( 732 ) VALMONT INDUSTRIES, INC., Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 148.288
( 732 ) VALMONT INDUSTRIES, INC., Omaha, Nebraska (US)
( 111 ) 150.545
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 152.660
( 732 ) CORA, 77435 Marne la Vallée CEDEX 2 (FR)
( 111 ) 153.261
( 732 ) Carrier Corporation, Farmington, Connecticut (US)
( 111 ) 155.885
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 155.886
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 156.625
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 159.478
( 732 ) Blücher GmbH, Erkrath (DE)
( 111 ) 159.919
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 159.921
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 160.103
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 168.922
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 175.118
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 175.985
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 176.522
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 178.969
( 732 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
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( 111 ) 181.971
( 732 ) Selena Marketing International Sp. z o.o., Wroclaw (PL)
( 111 ) 184.002
( 732 ) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sehitkamil/Gaziantep (TR)
( 111 ) 185.090
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.093
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.424
( 732 ) Selena Marketing International Sp. z o.o., Wroclaw (PL)
( 111 ) 185.426
( 732 ) Full 2000 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.602
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.648
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.649
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 185.768
( 732 ) APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.770
( 732 ) APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 185.910
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 186.726
( 732 ) Selena Marketing International Sp. z o.o., Wroclaw (PL)
( 111 ) 186.982
( 732 ) Varga Péter Kálmán, Szeged (HU)
( 111 ) 187.065
( 732 ) Chen Jie, Nagykovácsi (HU)
( 111 ) 187.685
( 732 ) EUROCAF S.N.C. DI TUBERGA A. & C., Druento (Torino) (IT)
( 111 ) 188.277
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 188.506
( 732 ) ÉMI-TÜV Bayern Kft., Szentendre (HU)
Det Norske Veritas Magyarország, Budapest (HU)
SGS Hungária Kft., Budapest (HU)
TÜV Rheinland InterCert Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.635
( 732 ) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei szerint működő vállalat), Baoding, Hebei (CN)
( 111 ) 191.861
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.293
( 732 ) Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
Budapest (HU)
( 111 ) 202.397
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 205.348
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 205.786
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.097
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.861
( 732 ) Supykids Europe Kft., Csomád (HU)
( 111 ) 209.103
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.104
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.941
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.942
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.615
( 732 ) Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
A rovat 54 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
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( 210 ) M 15 01229
( 731 ) Fehér Zoltán, Kistarcsa (HU)
Takács Tamásné, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 14 03401
( 731 ) Földművelésügyi Minisztérium 50%, Budapest (HU)
Magyar Turizmus Zrt. 50%, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 15 01220
( 731 ) Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kosztoványi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M2210

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

NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.209.581
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.257.456
( 546 )
( 511 ) 2, 7, 17, 37
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.501
( 546 )

( 511 ) 1, 31, 35
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.509
( 546 )
( 511 ) 28
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.626
( 541 ) BELLISSIMA
( 511 ) 33
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.644
( 541 ) AMORINA
( 511 ) 31
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.673
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2015.07.30.
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( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.699
( 546 )
( 511 ) 6-7, 11
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.712
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.773
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.805
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.806
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 9-10, 16, 25, 35-36, 42
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.845
( 541 ) Magenta
( 511 ) 7, 9-12, 16, 28, 35-39, 41-42, 44-45
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.887
( 541 ) POI
( 511 ) 35, 42
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( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.903
( 541 ) SHÖPPING
( 511 ) 35, 38-39, 42
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.926
( 541 ) THINKMARKETS
( 511 ) 9, 36, 41
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.257.954
( 546 )
( 511 ) 5, 29-30, 35
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.050
( 546 )

( 511 ) 18
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.114
( 541 ) SlimWine
( 511 ) 5, 32-33
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.135
( 546 )

( 511 ) 6, 19, 37, 41-42
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.320
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( 541 ) CELMOD
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.368
( 541 ) IWBI WELL Certified
( 511 ) 37, 42
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.496
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.524
( 541 ) PEM SMPP
( 511 ) 6
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.582
( 541 ) MUCONATURA
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.624
( 546 )
( 511 ) 6, 35, 40
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.668
( 541 ) WELL Certified
( 511 ) 37, 42
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.731
( 546 )

( 511 ) 29, 32, 35
( 580 ) 2015.07.30.
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( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.736
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.763
( 546 )

( 511 ) 1-2, 16-17, 19, 35
( 580 ) 2015.07.30.
( 450 ) GAZ 29/2015
( 111 ) 1.258.846
( 546 )

( 511 ) 43
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.258.847
( 546 )

( 511 ) 3, 41, 44
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.258.941
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( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.020
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.031
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.109
( 541 ) LEFON
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.117
( 546 )

( 511 ) 5, 25, 34
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.132
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.172
( 541 ) STARDUST
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( 511 ) 14
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.282
( 541 ) LURIA
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.286
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.335
( 546 )

( 511 ) 6
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.372
( 541 ) Poli Action
( 511 ) 21
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.373
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.396
( 541 ) Crčme Supreme No. 8
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.579
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( 546 )
( 511 ) 19, 37, 39
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.592
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 38, 40, 42
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.790
( 541 ) TESTAROSSA
( 511 ) 30, 32-33
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.803
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2015.08.06.
( 450 ) GAZ 30/2015
( 111 ) 1.259.891
( 541 ) GOLDI
( 511 ) 29
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.164
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.219
( 546 )
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( 511 ) 1
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.229
( 541 ) iPool
( 511 ) 7, 9, 11
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.243
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.262
( 541 ) TAP2VISIT
( 511 ) 35
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.335
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.399
( 546 )
( 511 ) 1, 17, 19
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.414
( 546 )
( 511 ) 5, 29-30, 32
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
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( 111 ) 1.260.424
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 38, 42
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.425
( 546 )

( 511 ) 3-5, 8-11, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27, 35, 41
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.488
( 541 ) Lord
( 511 ) 7, 9, 11
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.491
( 541 ) LEOMAX
( 511 ) 3-5, 8-11, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27, 35, 41
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.550
( 546 )
( 511 ) 7, 9
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.589
( 546 )
( 511 ) 9, 38, 41-42
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.610
( 541 ) G60
( 511 ) 5
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
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( 111 ) 1.260.650
( 541 ) TWR
( 511 ) 16, 41
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.679
( 546 )
( 511 ) 35-36, 38, 41
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.682
( 541 ) Wirrli
( 511 ) 14, 18, 21, 26
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.686
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.696
( 541 ) CEDRALEX
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.701
( 541 ) LA SOLUTION 10 DE CHANEL
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.749
( 546 )
( 511 ) 18, 24
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.779
( 546 )
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( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.787
( 546 )

( 511 ) 18, 24
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.814
( 541 ) X-CUT
( 511 ) 7
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.853
( 541 ) PACEM
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.854
( 541 ) FELICITAS
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.859
( 541 ) AMENT
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.949
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.953
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.955
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( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.260.997
( 546 )

( 511 ) 29-32, 35
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.031
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 42
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.045
( 541 ) BREEZARE
( 511 ) 3
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.052
( 546 )
( 511 ) 30, 32, 43
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.077
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.078
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( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
( 111 ) 1.261.099
( 541 ) NOVABACKUP
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.08.13.
( 450 ) GAZ 31/2015
A rovat 88 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 743.328
( 151 ) 2015.10.20.
( 111 ) 758.589
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 792.854
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 797.096
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 860.952
( 151 ) 2015.10.20.
( 111 ) 888.054
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 921.520
( 151 ) 2015.11.04.
( 111 ) 959.298
( 151 ) 2015.10.20.
( 111 ) 969.565
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.079.197
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.131.045
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.146.274
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.190.254
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.218.867
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.239.863
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.239.881
( 151 ) 2015.10.29.
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( 111 ) 1.239.935
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.239.976
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.239.986
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.033
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.120
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.138
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.158
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.255
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.412
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.469
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.471
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.476
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.630
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.637
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.712
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.714
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.726
( 151 ) 2015.10.29.
( 111 ) 1.240.757
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( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.240.867
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.240.925
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.240.926
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.240.948
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.240.955
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.048
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.055
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.059
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.068
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.150
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.346
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.354
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.433
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.446
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.462
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.466
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.507
( 151 ) 2015.11.02.
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( 111 ) 1.241.549
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.566
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.624
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.635
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.241.715
( 151 ) 2015.11.02.
( 111 ) 1.242.452
( 151 ) 2015.11.04.
( 111 ) 1.242.463
( 151 ) 2015.11.04.
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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