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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 00208
( 220 ) 2014.01.24.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) URBANISTA
( 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).
( 210 ) M 14 02417
( 220 ) 2014.07.29.
( 731 ) Zott SE & Co. KG, Mertingen (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A tejből készült finomságok gyártója
( 511 ) 29

Tej, tejtermékek, névszerint ivótej, aludttej, író; joghurt, gyümölcsjoghurt, csokoládés vagy kakaós joghurt;

alkoholmentes kevert tejes italok (főként tejet tartalmazó); kefír; tejszín; lágy fehérsajt; lágy fehérsajt
gyümölcsökkel és fűszernövényekkel; alapvetően tejet és fűszereket tartalmazó desszertek zselatin és/vagy
keményítő kötőanyag felhasználásával; vaj, tisztított vaj, sajtok és sajtkészítmények, tej és tejsavóporak
élelmiszerként, dietetikus joghurt nem gyógyászati célokra, mindezek tejből vagy tejtermékekből.
30

Pudingok, fagylaltok, fagylaltporok, mindezek tejből vagy tejtermékekből.

( 210 ) M 14 03213
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Jandowszky Vincent, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zakar Zoltán, Zakar Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUSINESS AND LEISURE ACCOMODATION
( 511 ) 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 14 03331
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) Casa Exatherm Hungária Kft., Szentendre (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; higiéniai tamponok; menstruációs betétek.

( 210 ) M 14 03550
( 220 ) 2014.11.24.
( 731 ) HARMAT Kiadói Alapítvány, Budapest (HU)
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( 740 ) Hejreczki Kornél, Budapest

( 541 ) Házasság Hete
( 511 ) 41

Bibliai alapokon nyugvó házasság támogatására szolgáló előadássorozatok, rendezvények szervezése és

lebonyolítása, kiadványok szerkesztése, online felület biztosítása.
( 210 ) M 15 00040
( 220 ) 2015.01.12.
( 731 ) "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)
( 740 ) dr. Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

"Mátra" eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.
( 210 ) M 15 00044
( 220 ) 2015.01.12.
( 731 ) Hirschler Glas Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20
21

Tükrök, visszapillantó tükrök.
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.
40

Üvegformázás, vágás, hajlítás, bevonattal való ellátás, csiszolás.

( 210 ) M 15 00329
( 220 ) 2015.02.06.
( 731 ) World Solution Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Szőnyi Viktor, dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; arc-, test-, haj- és szájápoló kozmetikumok, hajmosó és

hajápoló szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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étrendkiegészítők emberek és állatok számára; táplálék-kiegészítők; vitaminkészítmények.

10

Állapotfelmérő, -jelző és -ellenőrző készülékek; gyógyászati készülékek; gyógyászati segédeszközök.

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; zöldség-, gomba-kivonatok;
zöldség-, gomba-szárítmányok és őrlemények.
30

Gyógynövény-kivonatok, gyógynövény-szárítmányok és őrlemények.

( 210 ) M 15 00501
( 220 ) 2015.02.23.
( 731 ) Magyar Zenés Színház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csigi Zsolt ügyvéd, Érd
( 546 )

( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás; időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 00680
( 220 ) 2015.03.09.
( 731 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh László, Budapest
( 541 ) Speciál+
( 511 ) 19

Építőanyagok, kötőanyagok, cementek.

( 210 ) M 15 00715
( 220 ) 2015.03.11.
( 731 ) Orbán Balázs Zoltán, Telki (HU)
( 740 ) dr. Peszlen Zoltán, 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).
( 210 ) M 15 00716
( 220 ) 2015.03.11.
( 731 ) Orbán Balázs Zoltán, Telki (HU)
( 740 ) dr. Peszlen Zoltán, Budapest
( 541 ) MPI GLOBAL WORLD WIDE TECHNOLOGY SYSTEM
( 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).
( 210 ) M 15 00772
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( 220 ) 2015.03.17.
( 731 ) ZOFI Rendezvényszervező Kft., Tata (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; harcművészeti oktatás; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; szabadidős

rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; történelmi fesztivál; ünnepi rendezvények
szervezése; zenei rendezvények szervezése.
( 210 ) M 15 00927
( 220 ) 2015.03.31.
( 731 ) Dinya Illés, Pécs (HU)
( 541 ) FITTBIKE
( 511 ) 35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben
megrendelve; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; szponzorok felkutatása.
41

Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szo1gáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre
bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások

számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 00956
( 220 ) 2015.04.01.
( 731 ) Balogh Dezső 50%, Budapest (HU)
Raduly József 50%, Budapest (HU)
( 541 ) CIGÁNY FILHARMÓNIKUS ZENEKAR BUDAPEST
( 511 ) 41

Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenés rendezvények; koncertek; hangfelvételek.

( 210 ) M 15 01002
( 220 ) 2015.04.03.
( 731 ) Udvarhelyi Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás Nóra, Tokaj
Dr. Horváth Marcell, Budapest
( 541 ) Rocktogon
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 01008
( 220 ) 2015.04.08.
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( 731 ) Trunkos András, Törökbálint (HU)

( 740 ) Román István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára.

35

Marketing.

43

Vendéglátóipar, étel-házhozszállítás.

( 210 ) M 15 01055
( 220 ) 2015.04.14.
( 731 ) Farkas Balázs Iván, Etyek (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 15 01474
( 220 ) 2015.06.02.
( 731 ) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Sláger FM
( 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 01500
( 220 ) 2015.06.04.
( 731 ) Szabó Győző, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01538
( 220 ) 2015.05.24.
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( 731 ) Lajkonik Holding (Switzerland) AG, Appenzell (CH)

( 740 ) Dr. Cseri Zsuzsanna ügyvéd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Junior ABC
( 511 ) 30

Valamennyi a 30. osztályhoz tartozó extrudálási eljárással előállított étkezési gabonatermékek, sós

sütemények, sóspálcikák, sósperecek, perectésztából készült pékáruk.
( 210 ) M 15 01553
( 220 ) 2015.06.09.
( 731 ) Kóczán László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab Ildikó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
43

Söralapú koktélok; sörbetétek (italok); sörcefre; sörök.
Vendéglátóipar.

( 210 ) M 15 01563
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) FLYERZ
( 511 ) 16

Képek; kézikönyvek; könyvek; levélpapír; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; poszterek; nyomdaipari

termékek; papíripari cikkek; fényképek.
35

Reklámozás.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 15 01583
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Feladta már az e hetit?
( 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 televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 01584
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Rendezze Ön az életét!
( 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.
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Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 01585
( 220 ) 2015.06.11.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Megvette már az e hetit?
( 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 televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 15 01631
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Freethinker Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, 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).
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).
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 01637
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Vas László Zoltán, Szada (HU)
( 541 ) SANYO
( 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).
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).
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
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(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01638
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Liber8Tech Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Digitális képkeretek, egér-a1átétek, egér (számítógép periféria), elektronikus címkék árukhoz, elektronikus

határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus közlemények (letölthető), fejhallgatók, karkötők
(mágneses személyazonosító), kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, laptok táskák, laptop tokok, letölthető
képfájlok, mágneses személyazonosító karkötők, mobiltelefonok, manitorok (számítógépszoftver), manitorok
(számítógépprogramok), napszemüvegek, okos telefonok, olvasóegységek (informatika), személyazonosító
kártyák (mágneses), szemüvegkeretek, szemüvegtokok.
14

Apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), díszdobozak órákhoz, díszek (ékszerek), ébresztőórák, ékszerek,

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok), ékszerkellékek, ékszertokok, fúlbevalók, gyűrűk (ékszerek), karkötők
(ékszerek), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalion, nyakérem, medálok, nyakkendőtűk (csíptetősek),
nyakláncok (ékszerek), óradobozok, óratokok.
42

Csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, elektronikus adattárolás, grafikai szolgáltatások, ipari

formatervezés, stíldíszítés (ipari formatervezés), új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.
( 210 ) M 15 01646
( 220 ) 2015.06.17.
( 731 ) Aréna Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33
35

Előkevert alkoholos ital (fröccs).
Előkevert alkoholos ital (fröccs) kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 15 01667
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest, 502
( 546 )

( 511 ) 33
43

Magyarországról származó pálinkák.
Vendéglátás (élelmezés).
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( 210 ) M 15 01677
( 220 ) 2015.06.22.
( 731 ) Masa Zoltán, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 17

Lökésgátlók, lökhárítók gumiból; ütközők gumiból.

19

Útburkolatok, nem fémből; útborkolói anyagok; útépítési és útburkoló anyagok.

28

Eszközök testgyakorláshoz.

37

Útborkolás.

( 210 ) M 15 01761
( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) EKOVIT
( 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 01785
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

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 01786
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) INTRENGIN
( 511 ) 35

Üzleti tanácsadás, gazdasági információk elemzése és előrejelzése, on-line tanácsadás.

39

Forgalom-szervezés, közlekedési logisztikai szolgáltatások.

42

Tudományos tevékenység, szakértői tevékenység, tudományos forgalom-elemzési-,forgalom-becslési- és

forgalom-előrejelzési szolgáltatás, számítógépes (szolgáltató) szoftverek, szoftver-fejlesztés.
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( 210 ) M 15 01801
( 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 ) HILLTOP IRSAI
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01827
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) PÁLINKA Kft., Békéscsaba (HU)
( 554 )

( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01828
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) PÁLINKA Kft., Békéscsaba (HU)
( 554 )

( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01848
( 220 ) 2015.07.09.
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( 731 ) Kurchenko Oleg Volodimirovich, Kyiv (UA)

( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FEHÉR SZÉN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen enteroszorbensek, ásványi élelmiszerkiegészítők.

( 210 ) M 15 01871
( 220 ) 2015.07.10.
( 731 ) Mama Kiddies Hungária Kft., Edelény (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
20

Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.
Magas székek gyermekeknek.

( 210 ) M 15 01886
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapás Lilla, Budapest
( 541 ) Vita Family
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok.

30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 01887
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapás Lilla, Budapest
( 541 ) Glutén Nagyi
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok.

30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 15 01890
( 220 ) 2015.07.13.
( 731 ) Petrik Sándor, Monor (HU)
Petrik Balázs, Monor (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Hanghordozók.
Zenekari, előadóművészi, kulturális és stúdió szolgáltatások zeneszerzői és zenészi produkciók.

( 210 ) M 15 01896
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) TAKLER Pince Kft., Decs (HU)
( 740 ) Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01899
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY BLUE BEL'CANTO
( 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 01900
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE LIDO
( 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 01901
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE BALLETO
( 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 01902
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE BETTY BLUE
( 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 01904
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szívós Tamás Lajos, Debrecen
( 541 ) BETTY ICE MOANA
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej
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és tejtermékek.
30

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

( 210 ) M 15 01907
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) TAKLER Pince Kft., Decs (HU)
( 740 ) Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 01909
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Varga Gábor, Szár (HU)
( 541 ) Macirola
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 01913
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) UNICURE
( 511 ) 2

Bevonóanyagok; festékek; lakkok; alapozók.

( 210 ) M 15 01918
( 220 ) 2015.07.14.
( 731 ) EXPEDIENT-ML Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Konczos Szilvia,Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
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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).
38

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

( 210 ) M 15 01953
( 220 ) 2015.07.20.
( 731 ) Franchise Printing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tokai Ilona, Budapest
( 541 ) OWM System
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül

ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére, tekintet nélkül arra, hogy a szoftver mágneses médiumon
van-e rögzítve, vagy letölthető egy távoli számítógép hálózatról, online vagy offline működik.
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 01954
( 220 ) 2015.07.20.
( 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 01956
( 220 ) 2015.07.20.
( 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01957
( 220 ) 2015.07.20.
( 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 01958
( 220 ) 2015.07.20.
( 731 ) S.I.55 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Hotel Historia
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01960
( 220 ) 2015.07.20.
( 731 ) Bien József 10%, Pécs (HU)
Great Home Franchise Ingatlan- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 90%, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Markovits Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

Belsőépítészet; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; építészeti tervkészítés; építészeti

konzultáció; hálózati kiszolgálók bérlete; számítógépes programok kölcsönzése; számítógépes szoftver
fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása.
( 210 ) M 15 01962
( 220 ) 2015.07.20.
( 731 ) Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület, Celldömölk (HU)
M2225

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Heinrich Máté, Székesfehérvár

( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése; promóciós célokból; eladási propaganda mások számára;
fénymásolási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
39

Áruk csomagolása; áruk raktározása; elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; utaskísérés; utazások szervezése.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; szakmai újraképzés;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülési tárgyú információ.
43

Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek;

panziók; sátrak kölcsönzése; turistaházak; vendéglátóipar.
( 210 ) M 15 01964
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Bacsa Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Inside Word
( 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 01967
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
M2226

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
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 01976
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) Dinnyés József, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 15 01979
( 220 ) 2015.07.21.
( 731 ) MyPromo Interaktív Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZOOZOO
( 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);
állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya
mosdatószerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; rovarriasztó
szerek kutyáknak.
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); játékfigurák; játékszerek
kedvtelésből tartott állatoknak; plüss játékszerek.
( 210 ) M 15 01981
( 220 ) 2015.07.22.
( 731 ) Herczeg Empire Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
42

Női ruhák; ruházat, ruhaneműk.
Divattervezés; ipari formatervezés.

( 210 ) M 15 01982
( 220 ) 2015.07.22.
M2227

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Vas László Zoltán, Szada (HU)

( 541 ) "Szidjál le"
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01983
( 220 ) 2015.07.22.
( 731 ) Lőrincz Veronika, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Tímea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és

fitnesz tréning].
43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 15 01985
( 220 ) 2015.07.22.
( 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 01988
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) MFM Hotel Ingatlanüzemeltető Kft., Hévíz (HU)
( 740 ) dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Éttermek, szállodai szolgáltatás, vendéglátóipar.

( 210 ) M 15 01989
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) APIDIÁR
( 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
M2228

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 01991
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási-és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) FlystringMed
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01992
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási-és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) PhyDoArt
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02014
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon-Fiala János, Budapest
( 546 )

( 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 02017
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) Nemes Zsolt, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr

M2229

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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, marketing; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámanyagok és hirdetési hely

kölcsönzése, kirakatrendezés, reklámanyag naprakész állapotba hozása, rádiós reklámozás, reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámeszközök tervezése és formatervezése,
reklámfilmek előállítása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, szabadtéri hirdetés,
telemarketing szolgáltatások.
42

Arculattervezés, honlap dizájn tanácsadás, ipari formatervezés, web oldalak alkotása és fenntartása mások

számára.
( 210 ) M 15 02021
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, ömlesztett sajtok, sajttermékek.

( 210 ) M 15 02022
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) VG AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SHERIF
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 210 ) M 15 02023
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) VG AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EMERALD
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi

anyagok.
5

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 15 02027
( 220 ) 2015.07.28.
( 731 ) Danubia Pharma Kft., Budapest (HU)
M2230

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) Probakne
( 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 02028
( 220 ) 2015.07.28.
( 731 ) EVISIT Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NeuroNews
( 511 ) 41
42

Szakmai képzés; oktatás; továbbképzés; egészségügyi képzés.
Internetes oktatás; egészségügyi információközlés, szoftverek fejlesztése.

( 210 ) M 15 02037
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) Varázs Művek Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Borrulett
( 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).
( 210 ) M 15 02039
( 220 ) 2015.07.28.
( 731 ) Kiskunfélegyházi Malom Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Piknikség
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, friss pékáru, fagyasztott pékáru, friss szendvicsek, melegszendvicsek,

cukrászsütemények, kávé, tea, kakaó, üdítőitalok.
43

Szendvicsbár, kávéház, teaház, salátabár, ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra és

elvitelre.
( 210 ) M 15 02056
( 220 ) 2015.07.29.
( 731 ) BPFOREX Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BPForex
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 15 02060
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

M2231

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02061
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02062
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02063
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02064
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02065
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02066
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02067
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 15 02068
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) Nyerges Ferencné, Budakeszi (HU)
( 541 ) MEZŐKINCSEBALZSAM
( 511 ) 3

Kozmetikumok.
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Gyógyhatású készítmények; bőrregenerálók.

( 210 ) M 15 02099
( 220 ) 2015.08.03.
( 731 ) Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
( 210 ) M 15 02102
( 220 ) 2015.08.03.
( 731 ) Simon Péterné, Budapest (HU)
( 541 ) idclean
( 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).
( 210 ) M 15 02103
( 220 ) 2015.08.03.
( 731 ) Simon Péterné, Budapest (HU)
( 541 ) gripid
( 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).
( 210 ) M 15 02105
( 220 ) 2015.08.03.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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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).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 02130
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)
( 541 ) Tour D'Opera
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

41

Sport- és kulturális tevékenység.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 02131
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 02132
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok (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).
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( 210 ) M 15 02160
( 220 ) 2015.08.07.
( 731 ) Thantawan Industry Public Company Limited, Nakornprathom (TH)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 26

Villámzárak.

( 210 ) M 15 02163
( 220 ) 2015.09.09.
( 731 ) Globo Tv Betéti Társaság, Szerencs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámfilmek előállítása; televíziós reklámozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet; filmek gyártása,

kivéve reklámfilmek; fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízóprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videofilmezés.
( 210 ) M 15 02180
( 220 ) 2015.08.11.
( 731 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás.
37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 210 ) M 15 02181
( 220 ) 2015.08.11.
( 731 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás.
37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 210 ) M 15 02219
( 220 ) 2015.08.13.
( 731 ) AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Vecsés
(HU)
( 740 ) dr. Tamási Bertold ügyvéd,Tamási és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AIRMAX
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Import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

( 511 ) 35

megállapodások kötése harmadik fél számára.
39

Szállítási és logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; ügynökség

szállítmányozással kapcsolatban.
( 210 ) M 15 02220
( 220 ) 2015.08.13.
( 731 ) AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Vecsés
(HU)
( 740 ) dr. Tamási Bertold ügyvéd,Tamási és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára.
39

Szállítási és logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; ügynökség

szállítmányozással kapcsolatban.
( 210 ) M 15 02260
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) ERSTE BANK HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerekes Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02311
( 220 ) 2015.08.26.
( 731 ) Balogh Gábor, Pécel (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); (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).
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 02317
( 220 ) 2015.08.27.
( 731 ) Kecskés Márkó, Göd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Napszemüveg tokok; telefon tokok.

18

Táskák; hordozó tokok; kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; övtáskák.

25

Női és férfi felső ruházat; női és férfi trikó és póló; fürdőnadrág; fürdősort; fürdőruha; női és férfi tréning

ruha; férfi és női lábbelik; férfi és női cipők; övek; derékszíjak.
( 210 ) M 15 02320
( 220 ) 2015.08.26.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Monok Attila, Budapest
( 541 ) pénzpont
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02321
( 220 ) 2015.08.26.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02467
( 220 ) 2015.09.10.
( 731 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METAGINA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 15 02501
( 220 ) 2015.09.15.
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( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi 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 02519
( 220 ) 2015.09.17.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi 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 02584
( 220 ) 2015.09.23.
( 731 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Platinum, az év színe
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok.

( 210 ) M 15 02590
( 220 ) 2015.09.24.
( 731 ) Pan Xiaoping, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 15 02595
M2239

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.09.24.
( 731 ) Stanley Electric Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Fénykibocsátó diódák; fénykibocsátó dióda chip-ek; tömítetten zárt fényvetők {reflektorok} járművekhez;

fénykibocsátó dióda berendezések; fénykibocsátó diódákat használó kijelző berendezések karakterek és képek
megjelenítésére beltéri és kültéri használatra; folyékony kristályos kijelzők; folyékony kristályos monitorok;
folyékony kristályos monitorok járművekhez; stroboszkópos elvű fényt használó berendezések fényképészeti
haszná1atra; csomagolt LED-ek {fénykibocsátó diódák}; fedélzeti csomagolt LED-ek; háttér világító egységek
LCD-z (folyékony kristályos kijelzők) számára.
11

Világító eszközök és lámpák járművekhez; járművek fényszórói; zárt terű fényszórók járművekhez;

kombinált hátsó világítások; oldalfény-jelző fényforrások; parkoló fényforrások; rendszámtábla megvilágítások;
nappali fényforrások; ködlámpák; jelzőlámpák; ajtólámpák; háttérvilágítások; féklámpák; fényforrások
járművekhez; hidegkatódú fluoreszkáló lámpák; szubminiatűr lámpák.
A rovat 115 darab közlést tartalmaz.

M2240

