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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 216.383
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00050
( 220 ) 2015.01.13.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej, angolszalonna, bab, tartósított; baromfi,nem élő; csemegeuborka, disznóhús, disznózsír, dzsemek,

faggyú, étkezési célra; fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, gomba, halból készített ételek, halfilé,
hentesáruk, hús, húskivonatok, húskonzervek, húskocsonya, húsleves, erőleves,húsleves koncentrátumok, hús,
tartósított;, joghurt, kefír, kolbász, gyümölcs chips, gyümölcskonzervek, lencse, tartósított; máj, májpástétom,
mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve, pacal, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, sonka, sózott hal, sózott hús, sűrített tej, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, tej, tejes
italok, főként tejet tartalmazó; tejszín, tejtermékek, tojások, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka, zsírok, étkezési;
zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
( 111 ) 216.384
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00051
( 220 ) 2015.01.13.
( 732 ) Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Samu Tünde, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 33

Gyomorkeserű italok, likőrök, emésztést elősegítő italok (Magyarországon előállított).

( 111 ) 216.704
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00604
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

M2346

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 216.858
( 151 ) 2015.09.30.
( 210 ) M 14 01019
( 220 ) 2014.04.02.
( 732 ) GEOVIEW Software Kft., Budapest (HU)
GEOVIEW Systems Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GEOVIEW
( 511 ) 35

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; keresőmotor optimalizálása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;
számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálóhoz; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok biztosítása;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása.
41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; coaching [tréning]; levelező
tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; energia audit; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; földmérés; geológiai felderítés;
geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki vizsgálata; hálózati kiszolgálók
[web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási
szolgáltatások; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az
internethez; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok
készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak ellenőrzése; olajkutatás; szakvélemények adása
kőolajmezőkről; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes
adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép
szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások
[SaaS]; tenger alatti kutatás; térképészet; tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára;
várostervezés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 216.871
( 151 ) 2015.10.01.
( 210 ) M 14 02785
( 220 ) 2014.09.11.
( 732 ) MET Holding AG, Zug (CH)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 4

Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony vagy gáznemű hajtóanyagok; porleszívó;

nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok; világítóanyagok; cseppfolyósított természetes gázok (LNG).
35

Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok illetve gázszabályozók, világító-,fűtő-, gőzfejlesztő,

főző-, hűtő- és szárítóberendezések, valamint mindennemű gázzal működő készülékek nagykereskedelmi és
kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; műszaki reklámtanácsadás; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;
beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára); gazdasági előrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
piaci tanulmányok, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;
statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; árubemutatás; árverés; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; villamos energia-kereskedelem; LPG kereskedelem.
36

Árutőzsdei szolgáltatások.

42

Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások; gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és

fejlesztés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban).
( 111 ) 216.872
( 151 ) 2015.10.01.
( 210 ) M 14 03156
( 220 ) 2014.10.16.
( 732 ) Novro Kft., Birján (HU)
( 740 ) Leposa Marianna ügyvéd, Pécs
( 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).
( 111 ) 216.873
( 151 ) 2015.10.02.
( 210 ) M 14 02566
( 220 ) 2014.08.19.
( 732 ) Agronauta Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) Fertisild
( 511 ) 1
5

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

(herbicidek).
( 111 ) 216.874
( 151 ) 2015.10.02.
( 210 ) M 14 01984
( 220 ) 2014.06.24.
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( 732 ) Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) George's
( 511 ) 35

Kizárólag cipőkkel és egyéb lábbelikkel kapcsolatos: kiskereskedelmi szolgáltatások; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árubemutatás; hirdetési oldalak készítése; marketing;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 216.875
( 151 ) 2015.10.05.
( 210 ) M 14 01983
( 220 ) 2014.06.24.
( 732 ) Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ruca Fighter
( 511 ) 9
28

Fogvédők.
Homokzsákok; ökölvívó kesztyűk; boxkesztyűk.

( 111 ) 217.006
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 01016
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) BORS BALI Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert, Istvánfi és Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Spoon
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.113
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 03201
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) Miskolc 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Miskolc Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 217.114
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 03200
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) KPSVR 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Kaposvár Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 217.115
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 03199
( 220 ) 2014.10.21.
( 732 ) GYR 2002 Bevásárló, Szórakoztatóipari és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Győr Plaza
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 217.123
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00745
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) Lakatos Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cseszlai János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 111 ) 217.124
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 00738
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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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).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.125
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00737
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) Joó Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) Otto motor helyett Joo motor
( 511 ) 7

Motorok (nem szárazföldi járművekhez), kompresszorok.

12

Motorok (szárazföldi járművekhez), légszivattyúk.

42

Új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

( 111 ) 217.126
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00736
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) Sörös István, Dunaújváros (HU)
( 740 ) dr. Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.127
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 01120
( 220 ) 2015.04.22.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) AKROPON
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
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gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.128
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00741
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) Peller Mariann, Üröm (HU)
( 740 ) Kazsikné Szabó Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.129
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 00599
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.130
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00735
( 220 ) 2015.03.13.
( 732 ) Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alacsony zsírtartalmú burgonya chipsek; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyagombóc; burgonyakrokett; chips [gabonakészítmény]; chips
zöldségekből; chipsek; spirálburgonya; spirálchips; sültburgonya, chips; szója chips; tartósított, szárított és főzött
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43

Bár (szolgáltatások); büfé kocsi szolgáltatás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hordozható épületek,

építmények bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; mozgó büfé; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátóipar.
( 111 ) 217.131
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00488
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Berecz Gábor, Kaposvár (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 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).
25

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

szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.132
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00484
( 220 ) 2015.02.20.
( 732 ) Minusplus Generáltervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hetzmann Albert, Hertzmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.133
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00479
( 220 ) 2015.02.19.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) TV2 Gold
( 511 ) 35

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.134
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00477
( 220 ) 2015.02.18.
( 732 ) Il Contatto Kft. 100%, TOLNA (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.135
( 151 ) 2015.11.03.
( 210 ) M 15 00475
( 220 ) 2015.02.19.
( 732 ) Trial Média Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Televíziós reklámozás, hirdetési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; online reklám; áruk kereskedelmi

célú bemutatása kommunikációs médiában, reklámfilmek előállítása, kereskedelmi ügyletek.
38

Műsorszórás interneten vagy televízión keresztül, televíziós képújság sugárzás.

41

Szórakoztató, kulturális, sport vagy nevelési célú műsorok, televízió programok készítése, videofilmezés,

online (nem letölthető) videók biztosítása, élő előadások bemutatása, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,
fotóriportok készítése, riporteri szolgáltatások, filmek feliratozása, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.
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( 111 ) 217.201
( 151 ) 2015.11.11.
( 210 ) M 15 00221
( 220 ) 2015.01.27.
( 732 ) Intermap Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Nikl István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Szoftverek; térinformatikai szoftverek; mérőműszerek; geodéziai- és lakossági felhasználású terepi

adatrögzítő szoftverek és műszerek; digitális video és képfeldolgozó szoftverek.
( 111 ) 217.246
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 00896
( 220 ) 2015.03.27.
( 732 ) Lázár Edina, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;fénymásológépek

kölcsönzése;információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése;konzultáció személyzeti kérdésekben;marketing;on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton;online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás];reklámanyag naprakész állapotba hozása;reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok terjesztése;reklámeszközök tervezése és
formatervezése;reklámszövegek szerkesztése;segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakmai konzultációk üzleti
ügyekben;szakmai önéletrajz írása mások számára;számítógépes nyilvántartások kezelése;személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal;szponzorok felkutatása;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok;üzletviteli tanácsadás;gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások,asztalos munka;elektromos berendezések felszerelése és

javítása;elektromos berendezések zavarmentesítése;épületek [belső] tisztítása;hűtőberendezések üzembe
helyezése és javítása;irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása;külső- belső építészet;számitógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása;szigetelési szolgáltatások [építés];tapétázás, festés,
szigetelés;tűzriasztók felszerelése és javítása;vásári standok és üzletek építése;villamos vezetékek
javítása;vízvezeték-szerelés.
42

Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn

tanácsadás; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mémöki munkákkal
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek
elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; technológiai szaktanácsadás; web oldalak
alkotása és fenntartása mások számára.
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( 111 ) 217.247
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01037
( 220 ) 2015.04.10.
( 732 ) Lefkovics Szonja, Budapest (HU)
( 740 ) Csánki Helga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátóipar; szállodai szolgáltatás.

( 111 ) 217.248
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01038
( 220 ) 2015.04.10.
( 732 ) RUM HOTEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lefkovics Szonja, Budapest
( 541 ) HOTEL RUM BUDAPEST
( 511 ) 43

Vendéglátóipar; szállodai szolgáltatás.

( 111 ) 217.251
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01158
( 220 ) 2015.04.27.
( 732 ) X-Trame Studio Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Domonkos, az okostelefon
( 511 ) 41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmek; televíziós szórakoztatás; rádió és televízióprogramok készítése;

videofilmezés.
( 111 ) 217.252
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01160
( 220 ) 2015.04.27.
( 732 ) LNG-Tech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Érd (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
6

Folyékony szénhidrogének, különősen cseppfolyósított gázalapú motor üzemanyagok.
Hordozható fémszerkezetek, fémkonténerek, fémtartályok folyékony üzemanyagok számára, fém

tömegcikkek, hordozható építmények túlnyomóan fémből, fém tetőszerelvények, napelemekkel szerelve.
37

Szerelési szolgáltatások, főleg gázüzemű járművek, stabil motorok üzemanyaggal való feltöltése és ezek

karbantartása, szervizelése.
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( 111 ) 217.253
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01290
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AKSOLIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.254
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01291
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) WELLADY
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.255
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01292
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) Tiszafüred Város Önkormányzata, Tiszafüred (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő zene szolgáltatása; élő zenei

előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; előadóművészek
szolgáltatásai; élőzenés koncertek; koncertek bemutatása; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; kulturális
szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások
formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások
formájában; zene és ének előadás tartása; zenei előadás; zenei produkciók; zenekar [együttes] által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások zenekarok szolgáltatásai; zenés előadások; zenés koncertek.
( 111 ) 217.256
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01299
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) HO-RA Kft., Abda (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) DIAMANTINA - Természetesen, minden nap!
( 511 ) 30
32

Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég, jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.
Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok

és egyéb nem alkoholos italok, gyűmölcsitalok, limonádé, gyűmölcslé, nektár, szörp és egyéb készítmények
italok előállításához.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt

víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé,
nektár, szörp kis és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 217.257
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( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01302
( 220 ) 2015.05.14.
( 732 ) SANATMETAL Kft., Eger (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) SpectruM
( 511 ) 10

Becsavarható eszközök sebészeti használatra; sebészeti szegek; sebészeti csavarok; sebészeti záródugók;

sebészetben használatos csavarkötések; orvosi csavarkötések; sebészeti eszközök gerincsebészeti felhasználásra;
szorítócsavarok ortopéd sebészeti eszközök formájában.
37

Sebészeti eszközök és készülékek karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció

sebészetben és ortopéd sebészetben használatos konstrukciókról.
44

Sebészeti és ortopéd sebészeti eszközökhöz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 217.258
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 15 01303
( 220 ) 2015.05.14.
( 732 ) SANATMETAL Kft., Eger (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Vortex
( 511 ) 10

Becsavarható eszközök sebészeti használatra; sebészeti szegek; sebészeti csavarok; sebészeti záródugók;

sebészetben használatos csavarkötések; orvosi csavarkötések; sebészeti eszközök gerincsebészeti felhasználásra;
szorítócsavarok ortopéd sebészeti eszközök formájában.
37

Sebészeti eszközök és készülékek karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció

sebészetben és ortopéd sebészetben használatos konstrukciókról.
44

Sebészeti és miopéd sebészeti eszközökhöz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 217.259
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 14 03589
( 220 ) 2014.11.25.
( 732 ) Universal Leaf Tobacco Company, Inc., Virginia (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
40

Vásárlási, beszerzési és forgalmazási tevékenységek.
Feldolgozási tevékenységek.

( 111 ) 217.260
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 14 03608
( 220 ) 2014.11.26.
( 732 ) Mobile LBS Kft., Pécs (HU)
( 541 ) HOL AZ AUTÓ
( 511 ) 9

GPS készülékek; navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,
rögzített.
38

Műholdas átvitel.
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Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai (IT) tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS).
( 111 ) 217.261
( 151 ) 2015.11.19.
( 210 ) M 14 03849
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) Bentley Magyarország, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Holló Dóra, Holló és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Állatállomány megjelölésére szolgáló manuális eszközök; állatnyíró eszközök (kéziszerszámok); elektromos

állatköröm-reszelők; elektromos szőrnyírók állatokhoz; füllyukasztó készülékek; kézi szarvasmarha ösztökék;
nyíróeszközök állatokhoz.
9

Állatazonosításhoz használt digitális eszközök; digitális mérőberendezések; elektromos áram vezetésére

szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektronikus mérlegek; laboratóriumi eszközök, műszerek, nem
orvosi használatra; laboratóriumi szűrők; mérőeszközök- és berendezések; mérőeszközök, mérőműszerek; tej
minőségi paramétereinek mérésére szolgáló műszerek; élelmiszeripari labor műszerek, diagnosztikai
berendezések, tesztek.
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).
35

Állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatazonosításhoz

használt eszközök forgalmazása; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
élelmiszeripari labor műszerek, diagnosztikai berendezések, tesztek forgalmazása.
44

Állatok billogozása; állatok teljesítményének tesztelésével kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 217.262
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00733
( 220 ) 2015.03.12.
( 732 ) AURIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek], apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], aranyszálak [ékszerek], díszdobozok órákhoz,

díszek [ékszerek], dísztűk, dobozok nemesfémből, drágakövek elefántcsont ékszerek, ezüst, ezüstcérna,
ezüstfonál, ezüsthuzal, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek borostyánkőből, érmék, féldrágakövek, fülbevalók,
gyémántok, gyöngyök [ékszerek], gyöngyök szintetikus ámbrából, gyűrűk [ékszerek], irídium, jelvények
nemesfémből, karkötők [ékszerek], karórák, kronográfok [órák], kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek,
láncok [ékszerek], mandzsettagombok, medalionok, [ékszerek], medálok, mellszobrok nemesfémből, melltűk,
brossok [ékszerek], művészeti tárgyak nemesfémből, nyakkendőtűk,nyakkendőtűk [csíptetősek], nyakláncok
ékszerek], olivin [drágakő], óradobozok, óratokok, óraláncok, órák, palládium, platina [fém], rekeszzománcos
ékszerek, ródium, spinellek [drágakövek], strassz [drágakőutánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szobrocskák,
nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből, tűk [ékszerek].
21

Művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből.

M2359

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 217.263
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00859
( 220 ) 2015.03.25.
( 732 ) Lai Shui Xuan, Barcs (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

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

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

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.264
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00995
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Etta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Fénycsövek reklámcélokra; szerkezetek érmebedobással működő vezetékekhez; világító jelek.
Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szerencsejátékok, televíziós szórakoztatás,

show-műsorok; sorsjátékok lebonyolítása; rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió programok készítése,
versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 217.265
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00997
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Hotel Pest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váti Zsuzsanna Andrea, VÁTI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatás; éttermek; kávéházak; szállodai szolgáltatás;

vendéglátóipar.
( 111 ) 217.266
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00613
M2360

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.267
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00614
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.268
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00615
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.269
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00616
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.270
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00617
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.271
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00618
( 220 ) 2015.03.04.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 217.272
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00877
M2361

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

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

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

krémek az intim higiéniai krémek kivételével, kozmetikai szerek az intim higiéniai termékek kivételével, krémek
bőrökhöz az intim higiéniai krémek kivételével, lemosószerek kozmetikai használatra, napvédő krémek;
kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására.
( 111 ) 217.273
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00998
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Végvári Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth K. Zoltán, Budapest
( 541 ) ULTIMATE
( 511 ) 12

Kerékpárok, elektromos kerékpárok, valamint ezek alkatrészei, kiegészítői (fékek kerékpárokhoz,

fogaskerekek kerékpárokhoz, irányjelzők kerékpárokhoz, kerékpárcsengők, kerékpár hajtókarok, kerékpár
kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpárkerekek, kerékpár kerékküllők, kerékpár kitámasztók,
kerékpárkormányok, kerékpárnyergek, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpár sárvédők, kerékpártámaszok,
kerékpártömlők, kerékpárvázak, kosarak kerékpárokhoz, láncok kerékpárokhoz, légtömlők kerékpárokhoz,
nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák(biciklitáskák) kerékpárokhoz,
nyeregtáskák kerékpárokhoz, nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, poggyásztartó hálók
kerékpárokhoz, tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz, védőhálók kerékpárokhoz), motorok
kerékpárokhoz.
28

Rollerek, elektromos rollerek, valamint ezek alkatrészei, kiegészítői.

( 111 ) 217.274
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00999
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonolact Baby
( 511 ) 5

Probiotikumok.

( 111 ) 217.275
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 01000
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonolact Pro+Baby
( 511 ) 5

Probiotikumok.

( 111 ) 217.277
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 03634
( 220 ) 2014.11.27.
M2362

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

(Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hunor
( 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.

( 111 ) 217.278
( 151 ) 2015.11.23.
( 210 ) M 15 00163
( 220 ) 2015.01.21.
( 732 ) Iparterv Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IPARTERV
( 511 ) 42

Épületek, létesítmények tervezése; gépészeti tervezés; speciális gépészeti tervezés; építési tervkészítés;

hűtőtorony tervezés; építészeti tanácsadás; statikai tanácsadás; statikai tervezés; műszaki szakértői tevékenység;
információnyújtás a területrendezés területén; kutatási, mérnöki, tervezési és fejlesztési szolgáltatások építőipari,
tudományos és környezetvédelmi kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódóan.
( 111 ) 217.279
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 00957
( 220 ) 2015.04.02.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

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

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 111 ) 217.280
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 00961
( 220 ) 2015.04.02.
( 732 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

M2363

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;
kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és
lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.
43

Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;

vendéglátóipar.
( 111 ) 217.281
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 03635
( 220 ) 2014.11.27.
( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magor
( 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.

( 111 ) 217.282
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 01087
( 220 ) 2015.04.17.
( 732 ) Horváth Márta, Simontornya (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.283
( 151 ) 2015.11.24.
M2364

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 15 01091
( 220 ) 2015.04.17.
( 732 ) Három Dob 15 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) New York DELI MARKET Budapest
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás); delikatesz (delicatesse); deli.
( 111 ) 217.284
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 14 02980
( 220 ) 2014.09.30.
( 732 ) Albadent Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fixfogsor
( 511 ) 5

Fogászati amalgámok, aranyat tartalmazó fogászati amalgámok, fogászati csiszolószerek, fogászati lakkok,

fogászati lenyomatanyagok, fogászati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömő anyagok, fogzást
elősegítő készítmények, gyógyszerek fogászati használatra, mintázó viasz fogászati használatra, nemesfém
ötvözetek fogászati célokra, porcelán fogászati protézisekhez.
10

Csapok műfogakhoz, műfogak, műfogsorok, fogászati készülékek, elektromos, fogászati készülékek és

eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi székek, fogszabályozó készülékek, fogzást elősegítő vagy
könnyítő gyűrűk, székek orvosi vagy fogászati használatra.
44

Fogászat.

( 111 ) 217.285
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 01404
( 220 ) 2015.05.21.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) BEEMAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.286
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 01530
( 220 ) 2015.06.08.
( 732 ) Cselédes Zoltánné, Tatabánya (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Cuba Sun
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; atlétatrikók; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kezeslábasok [felsőruházat]; női ruhák;
pizsamák; pólók; szoknyák; térdnadrágok.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások.

( 111 ) 217.288
( 151 ) 2015.11.24.
M2365

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 14 02583
( 220 ) 2014.08.23.
( 732 ) Erdész Zsolt 100%, Esztergom (HU)
( 740 ) Dr. Ilosvai Gábor, Esztergom
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.

( 111 ) 217.289
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 00367
( 220 ) 2015.02.11.
( 732 ) Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) Szorzó fűző
( 511 ) 16
41

Oktatási eszközök a készülékek kivételével.
Nevelés, oktatás.

( 111 ) 217.293
( 151 ) 2015.11.24.
( 210 ) M 15 01017
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.294
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00572
( 220 ) 2015.02.27.
( 732 ) Mediterrán Investment Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Imre Márton, Szeged
( 546 )

( 511 ) 16

Borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból
M2366

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
[párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; kártyák; levélpapír; matricák, naptárak; noteszok;
nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;
palackalátélek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok
kartonból vagy papírból; poszterek; prospektusok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból; szórólapok;
tálalátétek, tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
30

Pizzák és egyéb tésztafélék.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 217.295
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01150
( 220 ) 2015.04.27.
( 732 ) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam (NL)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CIQORIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szervátültetések után jelentkező immunreakciók megelőzésére és kezelésére,

valamint autoimmun rendellenességek kezelésére.
( 111 ) 217.296
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00963
( 220 ) 2015.04.02.
( 732 ) FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;
kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és
lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.
43

Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 111 ) 217.297
( 151 ) 2015.11.25.
M2367

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 15 01227
( 220 ) 2015.05.05.
( 732 ) Aréna Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

Szeszes italok nagykereskedelme.

( 111 ) 217.299
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01277
( 220 ) 2015.05.11.
( 732 ) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Prága 8 (CZ)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító
készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és
fényesítőszerekkel átitatott kendők.
5

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); csíraölő [fertőtlenítő]
szerek (germicidek); baktériumölő szerek; parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek,
(inszekticidek); penészölő szerek; gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő
készítmények; rovarriasztók.
( 111 ) 217.300
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01219
( 220 ) 2015.05.05.
( 732 ) Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Polony István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.301
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01230
( 220 ) 2015.05.05.
M2368

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Jancsó Márton Pál, Budapest (HU)

( 541 ) LUMEN
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.302
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00916
( 220 ) 2015.03.30.
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 300 ) POZ055-2015 2015.01.16. SK
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MURANY
( 511 ) 33

Brandyk, szeszes italok.

( 111 ) 217.303
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00924
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Protolab Kft., Érd (HU)
( 740 ) dr. Denes Edina, Denes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THERMO BODY
( 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 élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.304
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01176
( 220 ) 2015.04.29.
( 732 ) HOPPex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vándor Attila, Budapest
( 541 ) HOPPex
( 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).

M2369

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 217.305
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01443
( 220 ) 2015.05.29.
( 732 ) dr. Partos László, Budapest (HU)
( 541 ) Bohémikum
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.306
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01446
( 220 ) 2015.05.29.
( 732 ) Humbák Művek Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HUMBÁK MŰVEK
( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.307
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01451
( 220 ) 2015.05.29.
( 732 ) Dante International S.A., Bukarest (RO)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Több idő másra, több idő egymásra!
( 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).

( 111 ) 217.308
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01193
( 220 ) 2015.04.30.
( 732 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) Vinelli Super Wafer
( 511 ) 30

Csokoládé, töltetlen és töltött desszert ostyák, nápolyik, készítmények ostyák előállításához, cukorka,

sütemények, cukrászsütemények, kekszek, aprósütemények.
( 111 ) 217.309
( 151 ) 2015.11.25.
M2370

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 15 01058
( 220 ) 2015.04.14.
( 732 ) Magiszter Menedzser Oktatási, Kutatási és Közvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Miga Film Kreatív Reklámügynökség Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31
41

Maláta; friss gyümölcsök és zöldségek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.310
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00802
( 220 ) 2015.03.19.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.311
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 00799
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 100%, Pilisszántó (HU)
( 541 ) DoctorCare
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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).
( 111 ) 217.312
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 14 03180
( 220 ) 2014.10.17.
( 732 ) Béke Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Éva, Budapest

M2371

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.313
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 14 03678
( 220 ) 2014.12.03.
( 732 ) Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 541 ) fürdőbrulee
( 511 ) 3

Kozmetikai bőrápolószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai szerek, szappanok.

( 111 ) 217.314
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01111
( 220 ) 2015.04.22.
( 732 ) CUZCO Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
39

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
Szállítás; utazásszervezés, motorosszán túra szervezés, túlélőtúrák szervezése, lézerharc-, paintball-, airsoft-,

outdoor tréning, csapatépítés.
41

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

( 111 ) 217.315
( 151 ) 2015.11.25.
( 210 ) M 15 01101
( 220 ) 2015.04.21.
M2372

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) TWS Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök, nevezetesen targoncák, anyagmozgató gépek, és ezek

alkatrészei.
37

Javítás; szerelési és karbantartási szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; targoncák, anyagmozgató gépek bérbeadása.

( 111 ) 217.340
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 00512
( 220 ) 2015.02.24.
( 732 ) Natural Cosmetix Kft., Kálmánháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikumok.

25

Ruházat.

28

Testnevelési és sportcikkek.

( 111 ) 217.341
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 00910
( 220 ) 2015.03.30.
( 732 ) Nagy Mária, Budapest (HU)
( 740 ) Nagy Terézia, Budapest
( 541 ) Csengő-Bongó
( 511 ) 16

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

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

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

szolgáltatása, élő előadások bemutatása, hangszerek bemutatása, klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális vagy
nevelési célú kiál1ítások szervezése, oktatás, óvodák, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós
szórakoztatás, riporteri szolgáltatás, showműsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, videoszalagra
filmezés, zene-összeállítás, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási képzés - személyiségfejlesztési,
zenei képzés területén, konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása, hang- és videofelvételek
előállítása, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatócélból.
( 111 ) 217.342
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 00781
( 220 ) 2015.03.18.
( 732 ) Földes László HOBO, Piliscsaba (HU)
( 740 ) Eigner Márta Borbála, Piliscsaba
( 541 ) HOBO
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvétel hordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
M2373
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Ékszerek, időmérők.

16

Albumok; brossúrák; vékony fűzött könyvek; daloskönyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk);

folyóiratok; füzetek; grafikai reprodukciók; hírlevelek; iratgyűjtők; dossziék; írószerek; katalógusok; kártyák;
képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok
(időszaki lapok); matricák; metszetek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; papíráruk; plakátok;
falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok;
nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházat, ruhaneműk, pólók.

35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

előadói és vásárlói részére, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célból, áruminták
terjesztése.
38

Weboldal, telekommunikáció, digitális fájlok továbbítása.

41

Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai; koncertek, hangversenyek szervezése,

lebonyolítása, rádió- és televízió programok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, szórakoztatás, zene
összeállítása, zeneprodukció, online, nem letölthető videók biztosítása, online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, könyvkiadás, fényképészet, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése, előadóművészek szolgáltatásai;
digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), szövegek kiadása (nem reklámcélú), szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, elektronikus, desktop kiadói tevékenység; nevelés, szakmai képzés,
szórakoztatás, kulturális tevékenység.
( 111 ) 217.343
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01030
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)
Éless Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
33

Mustok, szörpök.
Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 217.344
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01031
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)
Éless Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Mustok, szörpök.

33

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.345
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01035
( 220 ) 2015.04.09.
( 732 ) Körmendi István, Göd (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) HIGÉN+99
( 511 ) 1

Víztisztító vegyszerek; tisztító vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; növényvédő

szerek.
5

Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; állatgyógyászati készítmények;
biocidok; légtisztító készítmények; szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; állatgyógyászati készítmények és
anyagok; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készitmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 217.346
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01041
( 220 ) 2015.04.13.
( 732 ) Teleki András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok; motorolajok; hajtóműolajok; gázolaj, dízelolaj; benzinek; üzemanyag (folyékony); kenőolaj;

tüzelőolaj.
12

Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök, autók és ezek alkatrészei, kiegészítői.
M2375
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.347
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01163
( 220 ) 2015.04.28.
( 732 ) FORNAX-PRO Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bánhegyi Árpád, Bánhegyi Árpád Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.348
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01166
( 220 ) 2015.04.28.
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 541 ) DDGK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;
szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia
audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn
tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari
formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki
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szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép
programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; tudományos
kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 217.349
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01164
( 220 ) 2015.04.28.
( 732 ) AVIO S.R.O., Opava (CZ)
( 740 ) ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyurmalin
( 511 ) 16

Anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); agyag modellezéshez;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; formák
mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek]; írófelszerelések; kézikönyvek; modellezőanyagok; modellezőpaszta;
modellviasz nem fogászati használatra; műanyagok modellezéshez; polimer modellezőagyag.
28

Játékok, játékszerek; búgócsigák [játékszerek]; dobható korongok [játékszerek]; építőkockák [játékszerek];

gyurmák; intelligens gyurmák; játék autók; játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók; játékkártyák; játék
léggömbök; játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből
tartott állatoknak; kitömött játékok; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek];
összeszerelhető méretarányos modellek [játékok]; plüss játékszerek; trükkös játékok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely
kölcsönzése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások
eladói és vásárlói részére; 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; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 217.350
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01167
( 220 ) 2015.04.28.
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
M2377

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

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

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;
szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia
audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn
tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari
formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki
szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép
programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; tudományos
kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web
oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 217.351
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01170
( 220 ) 2015.04.28.
( 732 ) Csoknyay Anna, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
18

Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek és ezek részei.
Bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák,

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.352
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01228
( 220 ) 2015.05.05.
M2378

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Alkaloida & Azulén Vegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.353
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01293
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 35
41

Hirdetés, reklám.
Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

( 111 ) 217.354
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01294
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35
41

Hirdetés, reklám.
Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

( 111 ) 217.355
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01554
( 220 ) 2015.06.10.
M2379

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Kovári Zoltán, KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VINO-HERB
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

emberek számára; gyógynövények; gyógyteák; gyümölcstartalmú alkoholos italok gyógynövénnyel.
33

Gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyógynövény tartalmú alkoholos italok; gyümölcsből és/vagy

gyógynövényből származó anyagot tartalmazó alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok gyógynövénnyel.
( 111 ) 217.356
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01295
( 220 ) 2015.05.13.
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35
41

Online ügynökség, hirdetések közvetítése, hirdetések szervezése, reklámozás.
Kiadványok megjelentetése, kiadása.

( 111 ) 217.392
( 151 ) 2015.12.01.
( 210 ) M 15 01789
( 220 ) 2015.07.03.
( 732 ) CEVA-PHILAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DERZSY-DÍJ
( 511 ) 41

Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szakmai továbbképzés az állatgyógyászat

területén ezen belül szakmai díjak odaítélése és kiadása.
( 111 ) 217.417
( 151 ) 2015.12.02.
( 210 ) M 15 00717
( 220 ) 2015.03.11.
( 732 ) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Kabály Zsolt, Hajdúszoboszló
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
M2380

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 23. szám, 2015.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 217.462
( 151 ) 2015.12.02.
( 210 ) M 15 00951
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Magyar Autóklub 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Autóklub
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
37

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

áru).
39

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

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.481
( 151 ) 2015.12.03.
( 210 ) M 14 01806
( 220 ) 2014.06.06.
( 732 ) Regio Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAZDÁLKODJ OKOSAN
( 511 ) 16

Albumok; almanachok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; címkék, nem szövetből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk];
egészségügyi papír; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; földrajzi térképek; füzetek; grafikai
nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú];
iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk]; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;
kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok;
levélpapír; másolópapír [papíráru]; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; papír; papíráruk; papírtörülközők; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;
szórólapok; tervrajzok; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
28

Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

A rovat 110 darab közlést tartalmaz.
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