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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 217.709
( 151 ) 2016.02.09.
( 210 ) M 13 01419
( 220 ) 2013.05.23.
( 732 ) Teavana Corporation, Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TEAVANA
( 511 ) 21

Teáskannák (nem elektromos) fémből, rézből, kerámiából, porcelánból és üvegből; hőszigetelt italtartók,

bögrék, poharak, korsók, tálak, kistányérok, poháralátétek, amelyek nem papírból készültek és nem asztalneműk,
üvegből készült jegestea-adagolók; teázáshoz használt kellékek, keverők, szűrők, merítők, teafőző tojások,
teababák, teásdobozok; fából készült teáskészlet, amely mini keverőből, a forró fedő megfogására szolgáló
fogóból, egy teáskanálból, egy közepes kanálból, egy chashaku-ból (a japán teaceremóniához használt matcha
kanálból) és egy bambusz tartóból áll; teásdobozok; tányértartók, felszolgálótálcák; kínai porcelánból, kristályból,
fajanszból, üvegből, porcelánból, vagy terrakottából készült szobrok; figurák porcelánból, kristályból, cserépből,
üvegből, vagy terrakottából; dísztárgyak finomporcelánból, porcelánból, üvegből, kristályból, cserépből vagy
terrakottából.
29

Tejturmixok és tej alapú italok; tejpótlóként használt szójaitalok; szójatej; szójaalapú müzli szeletek;

joghurtok és joghurtalapú italok; elkészített mogyoró és dió, ízesített diófélék, pörkölt mogyoró; diótej és dióital.
30

Tea és teakeverékek; édességek, teaízesítésű cukorkák; kanál alakú méz; méz; gyógynövénytea-alapú italok;

tea- és gyógytea-alapú italok és koncentrátumok gyümölcs ízesítéssel; fagyasztott édességek tea-, gyógytea- és
gyümölcsízesítéssel; kakaó, gyógynövény és nem gyógynövény teák; tea, kakaó és italok; csokoládépor-alapú
italok és vaníliaalapú italok; italokhoz adható szószok; csokoládészirup; ízesítő szirupok italokhoz; instant tea;
fagylalt, jégkrém és fagyasztott édességek, fagylalt, jégkrém, tejjégkrém, fagyasztott joghurtok, fagyasztott
szójaalapú desszertek; kandiscukor és cukrászáruk, nevezetesen csokoládé, cukor, kandírozott mandula és
fagyasztott édességek; péktermékek, vajas teasütemények, lángosok, kétszersültek, kekszek, aprósütemények,
kenyér, finom pékáruk; müzli szeletek, gabonaalapú rudak étkezési célra, és zabalapú müzli szeletek; cukor;
fűszerek; méz; agavé; ízesítő szirupok italok készítéséhez.
32

Alkoholmentes, tea ízű italok; gyümölcs- és gyümölcslé alapú italok; italok összetevőiként használt

gyümölcskoncentrátumok és -pürék; fagyasztott, kevert, gyümölcsalapú italok készítéséhez használt
italkoncentrátumok és szirupok; szénsavas gyümölcs- és gyümölcslé alapú italok és szódás italok; teaalapú
folyékony és por alakú italkeverékek gyümölcsalapú italok készítéséhez; szénsavas üdítők; energia-italok;
szójaalapú italok, amelyek nem tejpótlók.
35

Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek; franchise-szolgáltatások, azaz műszaki

segítségnyújtás éttermek, kávézók, teaházak és snackbárok létesítéséhez és működtetéséhez; kiskereskedelmi
szolgáltatások az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos elektromos
és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok, tálak, tároló
dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, testápoló szerek, zenei felvételek
és könyvek; nagykereskedelmi forgalmazás, nagykereskedelmi bolti és nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások
az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos elektromos és nem
elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok, tálak, tároló dobozok,
szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, zenei felvételek és könyvek; levélben
rendelt szolgáltatások és katalógus alapján levélben rendelt szolgáltatások, számítógépes, online megrendelői
szolgáltatások, számítógépes, online kiskereskedelmi szolgáltatások végfelhasználókhoz irányított értékesítők
közvetlen megkeresésén keresztül az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással
kapcsolatos elektromos és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru,
tányérok, tálak, tároló dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, zenei
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felvételek és könyvek; ajándékok számítógépes, online bejegyeztetése, valamint ezzel kapcsolatos

ajándékrendelési szolgáltatások.
43

Éttermek, kávézók, kávéházak, étkezdék, snackbárok, teázók és teaházak, teaszalonok; kiszállító éttermi és

elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatás; (meleg)étel készítés és kiszállítás; étel- és
italkészítés.
( 111 ) 217.858
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01629
( 220 ) 2015.06.17.
( 732 ) Tóth Béla János, Balassagyarmat (HU)
( 541 ) ÓVD A VIZET, IGYÁL BORT!
( 511 ) 33
35

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

reklámozás; borok bemutatása, terjesztése; szállodai üzletvezetés.
43

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

( 111 ) 217.861
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01634
( 220 ) 2015.06.17.
( 732 ) Sunbelt Hungary Offices Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bérdi Erika, Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.863
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01636
( 220 ) 2015.06.17.
( 732 ) Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

gyümölcshéj, gyümölcscsipsz, szárított gyümölcsök, szárított zöldségek.
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Gyümölcsteák, herbateák, csokoládé-bevonatú diófélék, cukrászsütemények, péksütemények,

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

Gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, gyümölcsszörpök.

( 111 ) 217.864
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 02092
( 220 ) 2014.11.10.
( 732 ) LINTEC KABUSHIKI KAISHA (also trading as LINTEC CORPORATION), Tokyo (JP)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

többek között mezőgazdasági használatra); öntapadós műanyag filmek nem csomagolás céljára; ragasztószalagok,
nem írószerként és nem gyógyászati vagy háztartási célokra; öntapadós műanyag lapok beltéri és kültéri jelzések
készítéséhez; öntapadós műanyag lapok repülőgép testek, hajók, vonatok, személyautók és motorbiciklik
díszítéséhez, festéséhez vagy védelméhez; öntapadós műanyaglapok bútorok, padlók, falak és ajtók karcolás
elleni felületvédelméhez.
( 111 ) 217.866
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01757
( 220 ) 2015.06.29.
( 732 ) Hertzka András György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) PINOCSICCSÓ
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 217.869
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01759
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( 220 ) 2015.06.30.
( 732 ) Zöldlomb Öko Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
3

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

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

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

kivételével); takarító eszközök.
( 111 ) 217.870
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01833
( 220 ) 2015.07.08.
( 732 ) SZKÍTA-SPORT Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Havas Péter, Havas Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 22

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

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

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.872
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 02015
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) CBA-Grand Gourmet Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dienes Zoltán, ügyvezető, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 217.874
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 02016
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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( 541 ) Közel van hozzám. Közel áll hozzám.

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.877
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 02026
( 220 ) 2015.07.27.
( 732 ) Mediline Üzletház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Füzi Tamás, Budapest
( 541 ) COCOTREND
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 217.883
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01626
( 220 ) 2015.06.16.
( 732 ) Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)
( 740 ) Harcz Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő tej és tejtermékek.

35

Marketing és kommunikációs tevékenységek.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.886
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01501
( 220 ) 2015.06.04.
( 732 ) Somogyi Hajnalka, Budapest (HU)
( 541 ) OFF-BIENNÁLE
( 511 ) 16
41

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

szervezése; videók, filmek, rádió és tévéműsorok készítése; könyv- és folyóirat kiadás; művészeti publikációk;
művészeti tanácsadás.
( 111 ) 217.890
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01499
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( 220 ) 2015.06.04.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; húskészítmények.

( 111 ) 217.894
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01495
( 220 ) 2015.06.03.
( 732 ) Pálfi Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd,Füzessyné dr. Maglics Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁKO
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztráció, internetes kereskedelem,

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

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

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

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

fény- és látványtechnika, a hangtechnika, a stúdiótechnika és hangszerek területén; szórakoztatás; hangtechnikai
bemutató;színpadtechnika és épülethangosítás
( 111 ) 217.899
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01496
( 220 ) 2015.06.03.
( 732 ) Lakatos Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Tünde, Dr. Borbély Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.902
( 151 ) 2016.02.25.
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( 210 ) M 15 00978
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) V G Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tarján (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

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

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

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

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

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

Sörök és alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), whisky.

( 111 ) 217.910
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 00854
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)
( 541 ) FRUSKA
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok.

( 111 ) 217.912
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 00026
( 220 ) 2015.01.09.
( 732 ) ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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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).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 217.915
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01632
( 220 ) 2015.06.17.
( 732 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) KESTON
( 511 ) 24

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

plédek; vászonból készült termékek.
25

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

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen ruházati termékek, cipők; lábbelik; textíliák és textiláruk
vonatkozásában.
( 111 ) 217.918
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 14 02593
( 220 ) 2014.08.22.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Minden szám egy esély
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 217.920
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01762
( 220 ) 2015.06.30.
( 732 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) APIVIT
( 511 ) 5

Méhek tartásához alkalmazott állatgyógyászati készítmények.

( 111 ) 217.923
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01363
( 220 ) 2015.05.20.
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( 732 ) dr. Szűcs Ákos Imre, Budajenő (HU)

( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) VitaReál
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 217.932
( 151 ) 2016.02.25.
( 210 ) M 15 01700
( 220 ) 2015.06.24.
( 732 ) Krizmanics Norbert, Kölked (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

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

vanília.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 217.971
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01667
( 220 ) 2015.06.22.
( 732 ) GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest, 502
( 546 )

( 511 ) 33
43

Magyarországról származó pálinkák.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 217.972
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01801
( 220 ) 2015.07.06.
( 732 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Neszmély (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) HILLTOP IRSAI
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 217.973
( 151 ) 2016.03.07.
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( 210 ) M 15 02061
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.974
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02062
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.975
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02063
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.976
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02317
( 220 ) 2015.08.27.
( 732 ) Kecskés Márkó, Göd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
18

Napszemüveg tokok; telefon tokok.
Táskák; hordozó tokok; kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; övtáskák.
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Női és férfi felső ruházat; női és férfi trikó és póló; fürdőnadrág; fürdősort; fürdőruha; női és férfi tréning

ruha; férfi és női lábbelik; férfi és női cipők; övek; derékszíjak.
( 111 ) 217.977
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02321
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.978
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02320
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Monok Attila, Budapest
( 541 ) pénzpont
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.979
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 00772
( 220 ) 2015.03.17.
( 732 ) ZOFI Rendezvényszervező Kft., Tata (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; történelmi fesztivál; ünnepi rendezvények
szervezése; zenei rendezvények szervezése.
( 111 ) 217.980
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01553
( 220 ) 2015.06.09.
( 732 ) Kóczán László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab Ildikó, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32
43

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

( 111 ) 217.981
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01563
( 220 ) 2015.06.10.
( 732 ) Hirsch Imre Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) FLYERZ
( 511 ) 16

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

termékek; papíripari cikkek; fényképek.
35

Reklámozás.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 217.982
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01677
( 220 ) 2015.06.22.
( 732 ) Masa Zoltán, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 17

Lökésgátlók, lökhárítók gumiból; ütközők gumiból.

19

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

28

Eszközök testgyakorláshoz.

37

Útborkolás.

( 111 ) 217.983
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 01953
( 220 ) 2015.07.20.
( 732 ) Franchise Printing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tokai Ilona, Budapest
( 541 ) OWM System
( 511 ) 9

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

ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére, tekintet nélkül arra, hogy a szoftver mágneses médiumon
van-e rögzítve, vagy letölthető egy távoli számítógép hálózatról, online vagy offline működik.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 217.984
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( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02064
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.985
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02065
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.986
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02066
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.987
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02067
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 111 ) 217.988
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02068
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) Nyerges Ferencné, Budakeszi (HU)
( 541 ) MEZŐKINCSEBALZSAM
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok.
Gyógyhatású készítmények; bőrregenerálók.

( 111 ) 217.989
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02467
( 220 ) 2015.09.10.
( 732 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METAGINA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 217.990
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02584
( 220 ) 2015.09.23.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Platinum, az év színe
( 511 ) 2

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

( 111 ) 217.991
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02590
( 220 ) 2015.09.24.
( 732 ) Pan Xiaoping, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 217.992
( 151 ) 2016.03.07.
( 210 ) M 15 02595
( 220 ) 2015.09.24.
( 732 ) Stanley Electric Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

kombinált hátsó világítások; oldalfény-jelző fényforrások; parkoló fényforrások; rendszámtábla megvilágítások;
nappali fényforrások; ködlámpák; jelzőlámpák; ajtólámpák; háttérvilágítások; féklámpák; fényforrások
járművekhez; hidegkatódú fluoreszkáló lámpák; szubminiatűr lámpák.
( 111 ) 217.993
( 151 ) 2016.03.08.
( 210 ) M 15 02056
( 220 ) 2015.07.29.
( 732 ) BPFOREX Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BPForex
( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 217.994
( 151 ) 2016.03.08.
( 210 ) M 15 02180
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 111 ) 217.995
( 151 ) 2016.03.08.
( 210 ) M 15 02181
( 220 ) 2015.08.11.
( 732 ) KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

üzletvezetési tanácsadás.
37

Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

41

Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

( 111 ) 217.996
( 151 ) 2016.03.08.
( 210 ) M 15 02311
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Balogh Gábor, Pécel (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.007
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( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01871
( 220 ) 2015.07.10.
( 732 ) Mama Kiddies Hungária Kft., Edelény (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
20

Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.
Magas székek gyermekeknek.

( 111 ) 218.008
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 00956
( 220 ) 2015.04.01.
( 732 ) Balogh Dezső 50%, Budapest (HU)
Raduly József 50%, Budapest (HU)
( 541 ) CIGÁNY FILHARMÓNIKUS ZENEKAR BUDAPEST
( 511 ) 41

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

( 111 ) 218.009
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02519
( 220 ) 2015.09.17.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.011
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02131
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
M540
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.012
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02132
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.013
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02130
( 220 ) 2015.08.04.
( 732 ) Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)
( 541 ) Tour D'Opera
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

41

Sport- és kulturális tevékenység.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 218.014
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02260
( 220 ) 2015.08.18.
( 732 ) ERSTE BANK HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerekes Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.015
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 02501
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( 220 ) 2015.09.15.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.016
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01992
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási-és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) PhyDoArt
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.017
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01991
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) PhysioVit Nemzetközi Oktatási-és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) FlystringMed
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.018
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01988
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) MFM Hotel Ingatlanüzemeltető Kft., Hévíz (HU)
( 740 ) dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Éttermek, szállodai szolgáltatás, vendéglátóipar.

( 111 ) 218.019
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01985
( 220 ) 2015.07.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.020
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01983
( 220 ) 2015.07.22.
( 732 ) Lőrincz Veronika, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Tímea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

fitnesz tréning].
43

Szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 218.021
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01982
( 220 ) 2015.07.22.
( 732 ) Vas László Zoltán, Szada (HU)
( 541 ) "Szidjál le"
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.022
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01981
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( 220 ) 2015.07.22.
( 732 ) Herczeg Empire Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
42

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

( 111 ) 218.023
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01979
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) MyPromo Interaktív Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZOOZOO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya
mosdatószerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; rovarriasztó
szerek kutyáknak.
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); játékfigurák; játékszerek
kedvtelésből tartott állatoknak; plüss játékszerek.
( 111 ) 218.024
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01976
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) Dinnyés József, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 218.025
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01848
( 220 ) 2015.07.09.
( 732 ) Kurchenko Oleg Volodimirovich, Kyiv (UA)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FEHÉR SZÉN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen enteroszorbensek, ásványi élelmiszerkiegészítők.

( 111 ) 218.026
( 151 ) 2016.03.16.
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( 210 ) M 15 01538
( 220 ) 2015.05.24.
( 732 ) Lajkonik Holding (Switzerland) AG, Appenzell (CH)
( 740 ) Dr. Cseri Zsuzsanna ügyvéd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Junior ABC
( 511 ) 30

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

sütemények, sóspálcikák, sósperecek, perectésztából készült pékáruk.
( 111 ) 218.027
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 01474
( 220 ) 2015.06.02.
( 732 ) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Sláger FM
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.028
( 151 ) 2016.03.16.
( 210 ) M 15 00680
( 220 ) 2015.03.09.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh László, Budapest
( 541 ) Speciál+
( 511 ) 19

Építőanyagok, kötőanyagok, cementek.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz.
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