Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 00699
( 220 ) 2014.03.07.
( 731 ) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), El Segundo, California (US)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Intelligens fokozatok
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; játékok teljes választéka csecsemők és kisgyermekek részére.
( 210 ) M 14 02805
( 220 ) 2014.09.15.
( 731 ) Balla Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás (főként jármű reklám); kereskedelmi ügyletek járművekkel és alkatrészekkel kapcsolatban.

38

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

41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 15 00671
( 220 ) 2015.03.05.
( 731 ) Kiwisound Kft. 100%, Egyházasdengeleg (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fit HD
( 511 ) 38
41

Kábeltelevíziós műsorszórás, televíziós műsorszórás.
Coaching [tréning], fitnesztanfolyamok vezetése, gyakorlati képzés [szemléltetés], rádió- és

televízióprogramok készítése, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz], testnevelés.
( 210 ) M 15 00830
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) Ilovebalaton.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdey Péter, Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti
( 541 ) I LOVE BALATON ÖBÖLÁTÚSZÁS
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek rendezése;

szabadidős sportrendezvények rendezése; szabadidős kulturális rendezvények szervezése.
( 210 ) M 15 00843
( 220 ) 2015.03.23.
( 731 ) BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft., Dabas (HU)
( 740 ) Dr. Ócsai József ügyvéd,DR. ÓCSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 30
33
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Kávé, tea, méz, melaszszirup; ecet.

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

áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01220
( 220 ) 2015.05.05.
( 731 ) Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kosztoványi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01242
( 220 ) 2015.05.06.
( 731 ) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari termék, kenyér- és pékáru, sütőipari termék, zöldség-gyümölcs,

tej, tejtermékek, csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, édességáru, kávéital
elvitelre, közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, egyéb élelmiszer, ruházat, könyv termékekkel kapcsolatos
kiskereskedelem.
43

Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás: külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása.
( 210 ) M 15 01362
( 220 ) 2015.05.20.
( 731 ) Arla Foods amba, Viby J. (DK)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A finom étel Lurpak vajat érdemel
( 511 ) 29

Tejtermékek, ideértve: vaj, az ízesítő adalékanyagokat tartalmazó vaj, a ghee (tisztított vaj), kenhető (vegyes

vajjal készülő termékek), sajtok, tej és tartósított tejek, étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 15 01559
( 220 ) 2015.06.10.
( 731 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) schoco nuss
( 511 ) 30

Mogyorós csoki.

( 210 ) M 15 01742
( 220 ) 2015.06.26.
( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, Zsilinszky Tibor Krisztián, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29
30

Tej és tejtermékek.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; cukor.

( 210 ) M 15 01760
( 220 ) 2015.06.30.
( 731 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) méhbarát
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 01835
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Reál Bubi
( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 15 01839
( 220 ) 2015.07.08.
( 731 ) Solomon Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HairLaundry
( 511 ) 3

Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati

használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj2; eszenciaolajok; csillagánizs eszencia; fehérítő
[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; felújító készítmények; fényesítő szerek; festékeltávolító termékek;
hajbalzsamok; haj egyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;
hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; jázminolaj; kence
eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai festékek;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai
pakolások; kozmetikai szerek; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj;
mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj;
nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok tisztításra;
piperecikkek; piperetejek; piperevizek; ragasztószerek álhajakhoz; rózsaolaj; samponok; száraz samponok;
színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító termékek; tartóshullámhoz
semlegesítőszerek; terpének [eszenciaolajok]; terpentinolaj [zsírtalanító szer]; terpentin [zsírtalanító szer]; zselatin
kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; szépségszalonok.
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( 210 ) M 15 01845
( 220 ) 2015.07.09.
( 731 ) Opus Simplex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Takácsné Vetrovszki Erzsébet, Kisújszállás
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: bérszámfejtés;

könyvelés; közvéleménykutatás; marketing; munkaerő-toborzás, online-hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; outsourcing szolgáltatások; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok tervezése és terjesztése;
reklám; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások
kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés: számítógép-programozás;
számítógép szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások; tudományos
kutatás.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; képviselet jogvitákban; közvetítés;
számítógépes szoftver engedélyezése; választott bírósági szolgáltatások.
( 210 ) M 15 01987
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Máriás György, Törökbálint (HU)
( 541 ) B33
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 15 01994
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Pálinkás Ildikó, Hatvan (HU)
( 541 ) DÜHÍTŐITAL
( 511 ) 30
32

Kávé alapú italok; kávé; kávé tejjel; jeges tea; tea alapú italok.
Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek (italok);
gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék; lítiumos vizek;
malátasör; paradicsomlevek (italok); smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitaIok); söralapú koktélok; sörbetek
(italok); sörök; szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök
italokhoz; szörpök limonádéhoz; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
33

Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; ánizslikőr, anis; aperitifek; arak

(rizspálinka); borok; curacao; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör alapú;
emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök); gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira (nádcukor
alapú alkoholos italok); pajcsiu (kínai égetett szeszesital); pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 15 01995
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Pálinkás Ildikó, Hatvan (HU)
( 541 ) NEMZETI DÜHÍTŐITAL
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Kávé alapú italok; kávé; kávé tejjel; jeges tea; tea alapú italok.

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek (italok);
gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék; lítiumos vizek;
malátasör; paradicsomlevek (italok); smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitaIok); söralapú koktélok; sörbetek
(italok); sörök; szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök
italokhoz; szörpök limonádéhoz; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
33

Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; ánizslikőr, anis; aperitifek; arak

(rizspálinka); borok; curacao; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör alapú;
emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök); gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira (nádcukor
alapú alkoholos italok); pajcsiu (kínai égetett szeszesital); pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 15 02033
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Szer Üzenete-díj
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02034
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Arany Nyílhegy-díj
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02035
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Szobori búcsú
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02036
( 220 ) 2015.07.27.
( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Ópusztaszer (HU)
( 740 ) dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Nyílzápor
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 15 02059
( 220 ) 2015.07.29.
( 731 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)
Gróf Széchenyi Család Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Széchenyi Szellemi Tulajdon Bál
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja;reklámozás és

marketingtevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók.
41

Nevelés, oktatás, szakmai képzés; szórakozás; rendezvényszervezés; továbbá bálok, bankettek,

konferenciák, sajtótájékoztatók; szakemberklubok működtetése.
43

Vendéglátás, valamint szállodai szolgáltatás.

( 210 ) M 15 02069
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

herbicidek.
( 210 ) M 15 02074
( 220 ) 2015.07.30.
( 731 ) Bartos Norbert, Páty (HU)
( 541 ) THEO BREITLING
( 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).

( 210 ) M 15 02081
( 220 ) 2015.07.31.
( 731 ) Breona Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VISUALTRAFFIC
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; számítógépes szoftverek.
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 02151
( 220 ) 2015.08.05.
( 731 ) Molnár Péter, Uszód (HU)
( 541 ) Botond-bikes
( 511 ) 12
25

Kétkerekű jármű; kerékpár és valamennyi 12.osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.
Ruházati cikkek; lábbelik, fejrevalók, elsősorban kerékpárokkal való használatra.
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( 210 ) M 15 02152
( 220 ) 2015.08.06.
( 731 ) Actavis Group PTC ehf., 200 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIPETIMIB
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 15 02194
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ördög Rafael, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
41

Internetes felületek biztosítása.
Szakmai képzés, szoftver készítés-oktatása; online játékszolgáltatások; online képzések biztosítása; online

számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás nyújtása.
42

Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás, szoftver-fejlesztés; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.
( 210 ) M 15 02195
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MALTMAN
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 15 02196
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 15 02197
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

M2328

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 32

USA-ból származó sörök.

( 210 ) M 15 02198
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Csehországból származó sörök.

( 210 ) M 15 02199
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 15 02200
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 15 02201
M2329

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

USA-ból származó sörök.

( 210 ) M 15 02202
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02203
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02204
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

M2330

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02205
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02206
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02207
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

M2331

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 33

Bor.

( 210 ) M 15 02208
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Áron, Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIKLER
( 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).
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).
( 210 ) M 15 02210
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Buglos Katalin, Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák (oktatás), bálok szervezése, divatbemutató szervezése szórakoztatás céljából, egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), előadóművészek szolgáltatásai, elő előadások bemutatása,
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés
(szemléltetés), nyelvi tolmács szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése impresszáriók
szolgáltatásai), sport edzőtábori szolgáltatás.
43

Átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások, ételszobrászat, éttermek, helyfoglalás szállodákban,

kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállodai szolgáltatások.
44

Alternatív orvosi szolgáltatások, aromaterápia szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,egészségügyi

szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, fogászat, fogszabályozási
szolgáltatások, hajbeültetés, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.
M2332

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 02212
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) GYEGÉP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gyetvai Zalán, Eger
( 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.
( 210 ) M 15 02213
( 220 ) 2015.08.12.
( 731 ) Beró Szilárd, Diósd (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Lakatosipari termékek, fém tömegcikk.

11

Fűtő, hűtő, szárító, szellőztető, uszodatechnikai berendezések.

19

Építőanyagok nem fémből, műkő, műkő medence szegélykő.

( 210 ) M 15 02229
( 220 ) 2015.08.14.
( 731 ) Profilplast Kft., Ludányhalászi (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Acélszegek; ablakgörgők, ágylábgörgők, bútorgörgők fémből; fém függönygörgők, gurigurik, görgős

csipeszek mennyezeti élsínhez; fém függönysínek; beütős sínek fémből; alu dekorcsíkok; alu szegőlécek; fém
élek, élvédők, élsínek; fém hidegburkolati kiegészítők; fém leszorító rudak (szőnyegekhez); fém összekötő
áthidaló profilok, fejgerendák, áthidaló elemek; fém profilidomok, L-profilok, T-profilok, záróprofilok, szintváltó
profilok; fém sarkak, sarokprofilok; fém végzárók; furatos összekötő idomok fémből; lépcsőalapsínek fémből,
lépcsőélvédő profilok fémből; öntapadós idomok fémből; rátörési alumíniumlécek fémből, dilatációs fugaprofilok
fémből.
17

Ragasztószalagok nem orvosi, papíripari vagy háztartási használatra.

19

Nem-fém építőanyagok; műanyagidomok és profilok építési célokra; melegburkolati kiegészítők nem

fémből; PVC hidegburkolati kiegészítők nem fémből; burkolatváltó idomok; csúszásgátlók, lágy PVC öntapadós
csúszásgátlók; lépcsőélvédők műanyagból, lépcsőélvédők laminált padlóhoz; PVC betétek lépcsőalapsínhez;
leszorító rúd szőnyeghez műanyagból; vízelvető profilok, vízvető teraszprofilok; rejtett rögzítésű szintváltó
profilok; sarokidomok, profilidomok, T-profilok, összekötő profilok, öntapadós profilidomok; fugaprofilok,
fugaékek, fugakeresztek; műanyag végzárók, végzárók zárt csempeélvédőhöz; szegőlécek, díszlécek; sínek,
élsínek, szögletes élsínek; lezáró sínek; görgős csipeszek mennyezeti élsínhez; clipek; csavarok; tiplik; toldó
elemek.
20

Bútorszerelvények, bútoripari profilok (nem fém); nem fémből készült függönytartók, függönygörgők,

gurigurik, függönysínek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; ágylábak görgői nem fémből; bútorgörgők nem
fémből; gorgos csipeszek mennyezeti élsínhez (nem fém); bútoripari profilok (bútorszerelvények) nem fémből;
műanyag bútorszegélyek, díszlécek; műanyag sarkak, sarokprofilok; végzárók (nem fém).
( 210 ) M 15 02230
( 220 ) 2015.08.14.
( 731 ) KÉT GYÖRGY Fivér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
M2333

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )
( 511 ) 29

Húsáru; tejtermékek; tojás; fagyasztott hústermékek; tartósított gyümölcsök,zöldségek; konzervek,

savanyúságok.
30

Kávé, tea, kakaó, csokoládé; kenyér, pékáru; lisztek, gabonakészítmények; tésztafélék; tésztaételek;

fagyasztott tészták; édes tészták; cukrászsütemények; fagylalt, jégkrém; cukor; méz; só; mustár; ecet, fűszerek.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások, kiskereskedelmi üzletek; élelmiszerek, italok,háztartási és kozmetikai

cikkek, ruházati termékek, játékok, újságok értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 15 02231
( 220 ) 2015.08.14.
( 731 ) Pannon Royal Immobiliare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 31

Friss gyümölcsök és zöldségek.

35

Zöldség-, gyümölcs forgalmazás, szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

43

Hideg- és melegkonyhás vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, ételkészítés.

( 210 ) M 15 02232
( 220 ) 2015.08.14.
( 731 ) Pannon Royal Immobiliare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35
43

Szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.
Hideg- és melegkonyhás vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, ételkészítés, bár szolgáltatások.

( 210 ) M 15 02256
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) West Health Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berec Brigitta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

higiéniai készítmények, gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; marketing.
41

Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatás, egészségügyi tanácsadás és szolgáltatás,

fizikoterápia.
44

Oktatás, sportszolgáltatás, rendezvények szervezése; egészségvédő klubok szolgáltatásai; sport edzőtábori

szolgáltatások.
M2334

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 02257
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) T&G Health Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berec Brigitta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Kiadványok, folyóiratok.

35

Reklámtevékenység, hirdetés, internetes reklámozás.

41

Oktatás, nevelés, rendezvények szervezése.

( 210 ) M 15 02259
( 220 ) 2015.08.18.
( 731 ) AGRIFA, Lamballe (FR)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PILOT
( 511 ) 31

Takarmány haszonállatok számára, beleértve a sertést.

( 210 ) M 15 02270
( 220 ) 2015.08.19.
( 731 ) Liber8Tech Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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.
14

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

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok), ékszerkellékek, ékszertokok, fülbevalók, gyűrűk (ékszerek), karkötők
(ékszerek), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalion, nyakérem, medálok, nyakkendőtűk (csiptetősek),
nyakláncok (ékszerek), óradobozok, óratokok.
18

Bőrszíjak (nyerges áru), erszények, pénztárcák, hitelkártyatartók (levéltárcák), kalapdobozok bőrből,

kézitáskák, névjegykártyatartók, szemellenzők (hámok), táskák, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből,
utazókészletek (bőráruk), utazóládák, útitáskák.
( 210 ) M 15 02271
( 220 ) 2015.08.19.
( 731 ) Destillerie Schmitz Pálinkafőző Bt., Cserszegtomaj (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33
35

Pálinkák.
Pálinkák kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi célú pálinka bemutatók és kóstolók.

( 210 ) M 15 02278
( 220 ) 2015.08.19.
M2335

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Sipos Dorottya 100%, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 02282
( 220 ) 2015.08.24.
( 731 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 300 ) 0666637 2015.02.24. JM
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) RETINA
( 511 ) 14

Órák és más időmérő eszközök; karórák; órák; időmérők; időmérőként használt kronográfok; kronométerek;

óraszíjak; tokok karórákhoz, faliórákhoz és más időmérő eszközökhöz; alkatrészek karórákhoz, faliórákhoz és
más időmérő eszközökhöz; ékszerek.
( 210 ) M 15 02310
( 220 ) 2015.08.26.
( 731 ) Filkóházi Zoltán, Ellend (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Gábor Mihály, Dr. Kiss Gábor Mihály Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 28

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02315
( 220 ) 2015.08.25.
( 731 ) Balogh Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 541 ) BETTERBELL
( 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).
M2336

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 15 02316
( 220 ) 2015.08.25.
( 731 ) Balogh Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 546 )

( 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).
( 210 ) M 15 02340
( 220 ) 2015.08.28.
( 731 ) Lovasi Tibor, Balatonlelle (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 15 02343
( 220 ) 2015.08.28.
( 731 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) 1912 PIKE
( 511 ) 41

Szórakozás; szórakozással kapcsolatos tájékoztatás; oktatási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidővel kapcsolatos tájékoztatás; show-műsorok készítése; koncertek szervezése és vezetése;
élő előadások bemutatása; eszmecserék szervezése és lebonyolítása; show-műsorok szervezése; zenék gyártása;
filmgyártás; televíziós műsorok gyártása; nem letölthető elektronikus on-line kiadványok biztosítása;
könyvkiadás.
( 210 ) M 15 02360
( 220 ) 2015.08.31.
( 731 ) MARCHA BALLERINA LTD., Kfar Vitkin (IL)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; táskák, utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők.

25

Lábbelik; ruházati cikkek; sálak; zoknik; harisnyák; övek (ruházat).

35

Lábbelik, ruházati cikkek és azok kiegészítői, sálak, zoknik, harisnyák, övek, táskák, esernyők,
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divatkiegészítők, lábbeli kezelésére és ápolására szolgáló termékek kis- és nagykereskedelme; lábbelik, ruházati

cikkek és kiegészítői, sálak, zoknik, harisnyák, övek, esernyők, divatkiegészítők, lábbelik kezelésére és ápolására
szolgáló termékek online kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 02440
( 220 ) 2015.09.08.
( 731 ) Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)
( 541 ) Titán
( 511 ) 30

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

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

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

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

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

áru).
( 210 ) M 15 02442
( 220 ) 2015.09.09.
( 731 ) Zentai Csaba, Budajenő (HU)
( 740 ) dr. Jean Kornél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Busy Bee
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; óvodai nevelés; óvodai szolgáltatás.
( 210 ) M 15 02446
( 220 ) 2015.09.09.
( 731 ) Hegedűs László, Körmend (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, marketing szolgáltatások, hirdetőügynöki és reklámügynöki tevékenység, médiareklám,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online hirdetési felület értékesítés, hirdetési hely
kölcsönzése, szabadtéri hirdetés, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák], reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.
41

Szabadidős, kulturális, sport és szórakoztatási célú rendezvények szervezése, alkotóművészi rendezvények,

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, diszkók szolgáltatásai, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások
bemutatása, hangfelvételek kölcsönzése, lemezlovasok szolgáltatásai, online, nem letölthető videók biztosítása,
koncertek szervezése, zenei produkciók.
43

Mozgó és kitelepült vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás, kemping szolgáltatás, hordozható

épületek bérlete.
( 210 ) M 15 02492
( 220 ) 2015.09.14.
( 731 ) WHITE CRYSTAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vác (HU)
( 740 ) dr. Házy Dorottya, dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác
( 546 )
( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; bélyegzők, pecsétek; ceruzabelek;
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ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; címkék, nem szövetből;

csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk);
ecsetek; előkék csecsemőknek papírból; előrajzoló körző; festéktálcák; festmények (képek), keretezve vagy
anélkül; festőpatronok, festősablonok; festővásznak; formák mintázóanyaghoz (anyagok művészeknek);
földgömbök; füzetek; görbe vonalzók; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (papíráru); irodai kapcsok; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek (papíráruk); írókréta; írószerek;
írótollak; iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk); javítószalagok (irodai cikkek); karakterek (számok és betűk);
kártyák; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó
címkék (papíráruk); papíráruk; radírgumik; ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztóanyag-adatolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; rajzeszközök;
rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; sablonok (papíráruk); szalvéták,
papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szövegkiemelők (filctollak); tintarudak; tollak (irodai cikkek); tollés ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók
rajzoláshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zsírpapír, viaszpapír.
28

Álarcok (játékszerek); asztaliteniszhez asztalok; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,

marionettek; backgammon, trictrac (játékok); baseballkesztyűk (játékfelszerelések); biliárdasztalok; bobok;
búgócsigák (játékszerek); bűvészkellékek; cumisüvegek játékbabáknak; csocsóasztalok; csörgők (játékszerek);
csúszdák (játékszerek); dámajátékok; dámatáblák; dobható korongok (játékszerek); dobókockák (játékok);
dominójátékok; elektronikus video játékgépek; építőjátékok; építőkockák (játékszerek); golfütők; golyó
játékokhoz; gördeszkák; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sorban elhelyezett görgőkkel; hinták; hintalovak;
hógömbök (dísztárgyak); hokiütők; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel; játék autók; játék babák;
játékfigurák; játékgolyók; játékkártyák; játék léggömbök; játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék
sárkányok; játékszerek; kaleidoszkópok; karikajátékok; karneváli álarcok; kesztyűk (játékok tartozékai); kirakós
játékok (puzzle); kitömött játékok; konfetti; könyökvédők (sportcikkek); labdák labdajátékokhoz; madzsong
(kínai dominójáték); méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok (játékszerek); nyilak (célba dobó
játékokhoz); ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; összeszerelhető méretarányos modellek (játékok); papírkalapok
partikra; plüss játékszerek; plüssmackók; poharak kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz; rollerek; rulett-kerekek;
sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülőgépek; sípcsontvédők (sportcikkek); szánkók (sportcikkek);
szappanbuborék-fújók (játékszerek); táblajátékok; társasjátékok; távirányítású játékjárművek; teniszütők;
térdvédők (sportcikkek); tollaslabda (játék); trükkös játékok; úszómedencék (játékcikkek); úszómellények;
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; zsetonok játékokhoz.
35

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

marketing; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; televíziós reklámozás.
( 210 ) M 15 02593
( 220 ) 2015.09.24.
( 731 ) Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Saifi, Bejrút (LB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, sajt termékek.

( 210 ) M 15 02594
( 220 ) 2015.09.24.
( 731 ) Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Saifi, Bejrút (LB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, sajt termékek.

( 210 ) M 15 02621
( 220 ) 2015.09.28.
( 731 ) Nova Brands S. A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NOVALAC ADVANTAGE
( 511 ) 5

Bébiételek; csecsemőtej; étrend-kiegészítők orvosi használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra;

diétás italok gyógyászati használatra.
( 210 ) M 15 02701
( 220 ) 2015.10.06.
( 731 ) OVIBER Szolgáltató és Mérnöki Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rendezvényszervezés; bálok

szervezése; coaching (tréning); divatbemutatók szervezése szórakoztató célból; előadó művészek szolgáltatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; fogadások tervezése; játék felszerelések bérbeadása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; sport edzőtábori
szolgáltatás; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése.
42

Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység; grafikai szolgáltatás; weboldalak

alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 15 02711
( 220 ) 2015.10.07.
( 731 ) FITT FOOD MARKET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];
alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;
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alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera

emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; articsóka, tartósított; aszalt
kókuszdió; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli;
burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús;
disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök;
feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő; földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba,
tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített
ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi
fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hummusz [csicseriborsókrém]; hús; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez
(táptalajhoz) készítmények; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt; kagylók, (ehető-), nem élő;
kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefír; kimesi [erjesztett zöldségféleség];
kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; languszták, nem
élő; lazac [nem élő]; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;
leves készítmények; madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; mandulatej
étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; mogyorók, elkészített; mogyorótej
étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;
olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási
használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli; prosztokvasa [savanyított
tej]; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; rizstej [tejpótló]; rjazsenka
(erjesztett sült tej); roston sült tengeri maszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó,
emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített
tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; szmetana
(tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szájatej [tejpótló]; tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes
italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tengeri maszat (roston
sült -); tengeri rákok, apró, nem élő; tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes -);
tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szász [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka
[hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mausse-ok
[(habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék,
étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre;
szárított gyümölcs; feldolgozott tojások; fagyasztott zöldségek; fagyasztott halak; előhűtött hús;
dzsemek/lekvárok/gyümölcs ízek.
35

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;
árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;
bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom
optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztéknak [fogyasztói tanácsadás];
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
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tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;
kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;
könyvelés; közönségszolgálati szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai
engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerőtoborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető
személyeknek); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel; szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések
ügyintézése;visszatérítési prograrnak üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint rizs, gabonapelyhek,
szárított gyümölcs, szárított zöldségek, feldolgozott tojások, fagyasztott zöldségek, fagyasztott halak, előhűtött
hús, dzsemek/lekvároklgyümölcsízek, fűszerek, étkezési olajok, szárított és friss tészták, nudlik, gombócok,
cukorpótlók, édesítőszerek kiskereskedelme és nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 02718
( 220 ) 2015.10.08.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont MONDA
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 15 02751
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 210 ) M 15 02752
M2342

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL ICE COOL
( 511 ) 32

Energia italok.

( 210 ) M 15 02753
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GIVES YOU POWER LIKE HELL
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.
( 210 ) M 15 02754
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL SUMMER COOL
( 511 ) 32

Energia italok.

( 210 ) M 15 02755
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 210 ) M 15 03030
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fürdőolajok, fürdősók; szappanok testre és arcra, lemosók és tonikok; fürdő és tusolózselék; hajsamponok és

kondicionálók, testhámlasztók, nevezetesen peelingek.
25

Fürdőköpenyek, hálóingek, pólók, fürdőruhák, ujjatlan felsők.

44

Gyógyfürdő szolgáltatások.

A rovat 78 darab közlést tartalmaz.

M2343

