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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 213.666
( 151 ) 2014.09.09.
( 210 ) M 12 03157
( 220 ) 2012.09.04.
( 732 ) SZILDÁN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; olajos

magvak; szója és szójakészítmények; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (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 ) 217.599
( 151 ) 2016.01.13.
( 210 ) M 15 00855
( 220 ) 2015.03.24.
( 732 ) BIO-VET Kft, Tiszatelek (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

bébiételek; étrendkiegészítők állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 217.703
( 151 ) 2016.02.02.
( 210 ) M 15 01794
( 220 ) 2015.07.03.
( 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.
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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 ) 217.705
( 151 ) 2016.02.08.
( 210 ) M 13 01821
( 220 ) 2013.06.25.
( 732 ) VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4
9

Földgáz; biomassza.
Tudományos célra szolgáló, mérő berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos energia szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére
szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, ide nem értve tüzelőanyag cellákat és ezek
alkatrészeit, tartozékait.
35

Villamos energia kereskedelem, földgázkereskedelem, üvegházhatású gázok kibocsátási egységének

kereskedelme, hőenergia kereskedelem; adatbázis menedzsment.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; közlések üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;
műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;
tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu
szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.
39

Hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás; elektronikus úton rögzített

adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása.
40

Erőművek üzemeltetése; villamosenergia szabályozása.

42

Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése;

számítógépes rendszerek távfelügyelete; számítógépes rendszerek tervezése; gázmotoros kiserőművek termelés
irányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés, ide nem értve a
tüzelőanyag cellákkal kapcsolatos szolgáltatásokat.
( 111 ) 217.970
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 00501
( 220 ) 2015.02.23.
( 732 ) Magyar Zenés Színház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csigi Zsolt ügyvéd, Érd
( 546 )
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Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

Vendéglátás; időleges szállásadás.

( 111 ) 217.998
( 151 ) 2016.03.09.
( 210 ) M 13 03794
( 220 ) 2013.12.17.
( 732 ) ICI INTERAKTÍV Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Edit, Dr. Pintér Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METEOGYÓGYÁSZAT
( 511 ) 3

Balzsamok nem gyógyászati használatra; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; eszenciaolajok;

fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gyógyszappanok; illatszer
készítmények; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai használatra;
kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; levegőillatosító
készítmények; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok
egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; szappanok;
virágkivonatok [illatszerek]; légkörkörnyezeti hatások ellen védő készítmények emberi és állati használatra;
légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált készítmények emberi és állati használatra.
5

Állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsam készítmények gyógyászati használatra;
balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; borogatások; bőrápoló gyógyszerkészítmények; dezodorok nem
személyes vagy állatok általi használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti
készítmények]; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; emésztést
elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs
gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő füstölő;
készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók;
füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógyhatású
adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres
fürdőkészítmények gyógyszerészeti készítmények; gyógyteák; gyógycukorkák; herbateák gyógyászati
használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek; izzadás
elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő terápiához; kúpok (végbél- vagy hüvely-); légtisztító
készítmények; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni
kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati
fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz
gyógyszerészeti célokra; szájápoló szerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati
használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra;
vitaminkészítmények; természetgyógyászati készítmények emberi és állati használatra; alternatív gyógyászati
készítmények emberi és állati használatra; népgyógyászati készítmények emberi és állati használatra; fitoterápiás
készítmények emberi és állati használatra; fürdőkúrás készítmények; légkörkörnyezeti hatások ellen védő
gyógyászati készítmények emberi és állati használatra.
9

Adatfeldolgozó készülékek; barométerek; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;

ergométerek; felügyeleti műszerek, elektromos; fénymérők, megvilágításmérők; hangátviteli készülékek;
légsűrűségmérők; mágnesek; megfigyelő műszerek; meteorológiai műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek;
mérőkészülékek, elektromos; nyomásmérők; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; szemüvegek
[optika]; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített; védőeszközök személyek balesetvédelmére; fény- és
színterápiás szemüvegek és készülékek és készülékek nem gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek
M602
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nem gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás készülékek nem gyógyászati használatra; emberi és állati

életfolyamatok és élettani hatásokat monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; életmód és aktivitás
monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt
hatásait monitorozó készülékek nem gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre
gyakorolt hatásait megelőző és kompenzáló készülékek nem gyógyászati használatra.
10

Állatgyógyászati készülékek és eszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra;

elektrokardiográfok; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fizikoterápiás készülékek; füstölésre szolgáló
készülékek nem gyógyászati használatra; galvánterápiás készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök;
hőmérők gyógyászati használatra; inhaláló készülékek; kvarclámpák gyógyászati használatra; lámpák
gyógyászati használatra; masszírozó készülékek; övek-, elektromos, gyógyászati használatra; pulzusmérők;
sztetoszkópok; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; ultraibolya lámpák gyógyászati használatra;
véranalizáló készülékek; vérnyomásmérők; vibrációs masszírozó készülékek; fény- és színterápiás szemüvegek és
készülékek gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás
készülékek gyógyászati használatra; emberi és állati életfolyamatokat és élettani hatásokat monitorozó készülékek
gyógyászati használatra; életmód és aktivitás monitorozó készülékek gyógyászati használatra; légkörkörnyezet
emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásait monitorozó készülékek gyógyászati használatra; légkörkörnyezet
emberi és állati szervezetre gyakorolt káros hatásait megelőző és kompenzáló készülékek gyógyászati
használatra.
30

Aromák, az illóolajok kivételével; cukorkaáruk; csillagánizs; gabonakészítmények; méz; tea; tea alapú

italok teakeverékek embereknek, állatoknak; káros légkörkörnyezeti hatások ellen védő élelmiszerek és
készítmények embereknek, állatoknak; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált élelmiszerek és készítmények
embereknek, állatoknak.
41

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

42

Biológiai kutatás építészeti konzultáció; időjárás-előrejelző szolgálat; kozmetikai kutatás; környezetvédelmi

kutatás; műszaki kutatás; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; tudományos kutatás;
légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése; légkörkörnyezet emberi és állati
szervezetre gyakorolt hatásainak kutatása; kutatás a légkörkörnyezet káros szervezeti hatásainak kivédésére;
légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált életvitel és megoldások kutatása; életmód és életminőség kutatás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 217.999
( 151 ) 2016.03.09.
( 210 ) M 13 03795
( 220 ) 2013.12.17.
( 732 ) ICI INTERAKTÍV Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Edit, Dr. Pintér Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METEO-PROFIL
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek balzsamok nem gyógyászati
használatra; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; eszenciaolajok; fürdősók nem gyógyászati
használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gyógyszappanok; illatszer készítmények; italaromák
[eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;
kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; levegőillatosító készítmények; masszázs gélek nem
gyógyászati célokra; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez;
olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; szappanok; virágkivonatok [illatszerek];
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légkörkörnyezeti hatások ellen védő készítmények emberi és állati használatra; légkörkörnyezeti hatásokhoz

adaptált készítmények emberi és állati használatra.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok
lemosására szolgáló szerek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsam
készítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biológiai
készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; borogatások;
bőrápoló gyógyszerkészítmények; dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; étrend-kiegészítők állatok számára;
étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; erősítő
szerek [gyógyszerek]; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók;
fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő füstölő; készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő
készítmények; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;
gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények gyógyszerészeti
készítmények; gyógyteák; gyógycukorkák; herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények;
húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek; izzadás elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő
terápiához; kúpok (végbél- vagy hüvely-); légtisztító készítmények; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti
használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pollen
étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; szájápoló szerek gyógyászati
használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi
termékek gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; természetgyógyászati készítmények emberi és állati
használatra alternatív gyógyászati készítmények emberi és állati használatra; népgyógyászati készítmények
emberi és állati használatra; fitoterápiás készítmények emberi és állati használatra; fürdőkúrás készítmények;
légkörkörnyezeti hatások ellen védő gyógyászati készítmények emberi és állati használatra.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek; barométerek; detektorok;
diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; ergométerek; felügyeleti műszerek, elektromos;
fénymérők, megvilágításmérők; hangátviteli készülékek; légsűrűségmérők; mágnesek; megfigyelő műszerek;
meteorológiai műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőkészülékek, elektromos; nyomásmérők; optikai
készülékek és eszközök; optikai lámpák; szemüvegek [optika]; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített;
védőeszközök személyek balesetvédelmére.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok fény- és színterápiás szemüvegek és készülékek nem
gyógyászati használatra; rezgésterápiás készülékek nem gyógyászati használatra; zene- és hangterápiás
készülékek nem gyógyászati használatra; emberi és állati életfolyamatokat és élettani hatásokat monitorozó
készülékek nem gyógyászati használatra; életmód és aktivitás monitorozó készülékek nem gyógyászati
használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásait monitorozó készülékek nem
gyógyászati használatra; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt káros hatásait megelőző és
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kompenzáló készülékek nem gyógyászati használatra.

30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; aromák, az illóolajok kivételével; cukorkaáruk; csillagánizs;
gabonakészítmények; méz; tea*; tea alapú italok teakeverékek embereknek, állatoknak; káros légkörkörnyezeti
hatások ellen védő élelmiszerek és készítmények embereknek, állatoknak; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált
élelmiszerek és készítmények embereknek, állatoknak.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; biológiai kutatás építészeti
konzultáció; időjárás-előrejelző szolgálat; kozmetikai kutatás; környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; tudományos kutatás; légkörkörnyezet emberi és állati
szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése; légkörkörnyezet emberi és állati szervezetre gyakorolt hatásainak
kutatása; kutatás a légkörkörnyezet káros szervezeti hatásainak kivédésére; légkörkörnyezeti hatásokhoz adaptált
életvitel és megoldások kutatása; életmód és életminőség kutatás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások állatgyógyászati szolgáltatások;
állatkozmetika; állatok ápolása; aromaterápiás szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; betegápolási
szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;
fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti
tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; alternatív
gyógyászati szolgáltatások emberek és állatok részére; hangterápiás szolgáltatások emberek és állatok részére;
rezgésterápiás szolgáltatások emberek és állatok részére; fény- és színterápiás szolgáltatások emberek és állatok
részére; életmód és életvitel tanácsadások; dietetikai szolgáltatások emberek és állatok részére; kozmetikai
szolgáltatások emberek és állatok részére; idősgondozás; gyermekgondozás; személyre szóló egyedi
természetgyógyászati készítmények, receptúrák összeállítása emberek és állatok részére.
( 111 ) 218.000
( 151 ) 2016.03.09.
( 210 ) M 15 01382
( 220 ) 2015.05.22.
( 732 ) HCD'2005 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PINK & KA
( 511 ) 25

Ruházati termékek, cipő.

( 111 ) 218.001
( 151 ) 2016.03.09.
( 210 ) M 15 01384
( 220 ) 2015.05.22.
( 732 ) Balog Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Faragó Imola, Budapest
( 541 ) HARMONIA GARDEN
( 511 ) 9

Optikai lemezfelvételek; műsoros lemezek; műsoros CD-lemezek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];

videó CD-k; zenét tartalmazó CD-k; zenét tartalmazó DVD-k; letölthető zenefájlok; letölthető zenei
hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; zenei hangfelvételek; digitális hanglemezek; hangfelvételeket
hordozó optikai lemezek.
41

Az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; élőzenés koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek
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lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek mint

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; koncertszolgáltatások; jazz zenei
szórakoztatási szolgáltatások; zenei szórakoztatás szervezése; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
televíziós és rádiós szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; élő
szórakoztatási szolgáltatások; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási célú szolgáltatások
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások
formájában; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások színpadi
előadás és kabaré formájában; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások;
kulturális szolgáltatások; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; fesztiválok szervezése kulturális
célokra; dalok kiadása; dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában; kották
kiadása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; szórólapok megjelentetése; zenekiadási
szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása;
zeneátírási szolgáltatások; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető];
hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások; revüshow-k készítése élő közönség
előtt; zenés videók készítése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei produkciók, zenei felvételek készítése
hangstúdióban; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; zene rögzítése; zeneszerzés; zene komponálása; zenés koncertek; zeneszerzési szolgáltatások;
élő zene szolgáltatása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenei koncertek; élő zenés szolgáltatások; szimfonikus
zenekari szolgáltatások; élő zenekari előadások; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; digitális zeneszolgáltatás az
internetről; hang- és zenefelvételek készítése; szórakoztatás zenekari előadások formájában; dzsessz [jazz]
zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról.
43

Vendéglátás (élelmezés, időleges szállásadás).

( 111 ) 218.029
( 151 ) 2016.03.17.
( 210 ) M 15 01583
( 220 ) 2015.06.11.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Feladta már az e hetit?
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.030
( 151 ) 2016.03.17.
( 210 ) M 15 02099
( 220 ) 2015.08.03.
( 732 ) Áldomás Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

30

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

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

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

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

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

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

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

áru).
( 111 ) 218.031
( 151 ) 2016.03.17.
( 210 ) M 15 01584
( 220 ) 2015.06.11.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Rendezze Ön az életét!
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.032
( 151 ) 2016.03.17.
( 210 ) M 15 01585
( 220 ) 2015.06.11.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Megvette már az e hetit?
( 511 ) 16

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

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

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

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 218.033
( 151 ) 2016.03.17.
( 210 ) M 15 02105
( 220 ) 2015.08.03.
( 732 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 740 ) dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 218.035
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01956
( 220 ) 2015.07.20.
( 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 ) 218.036
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01954
( 220 ) 2015.07.20.
( 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 ) 218.037
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01827
M608

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2015.07.08.
( 732 ) PÁLINKA Kft., Békéscsaba (HU)
( 554 )

( 511 ) 33
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

( 111 ) 218.038
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01055
( 220 ) 2015.04.14.
( 732 ) Farkas Balázs Iván, Etyek (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 218.039
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 00927
( 220 ) 2015.03.31.
( 732 ) Dinya Illés, Pécs (HU)
( 541 ) FITTBIKE
( 511 ) 35

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

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

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

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szo1gáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása;
M609

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre
bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

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

számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 218.040
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 02220
( 220 ) 2015.08.13.
( 732 ) AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,
Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Tamási Bertold ügyvéd,Tamási és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

megállapodások kötése harmadik fél számára.
39

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

szállítmányozással kapcsolatban.
( 111 ) 218.041
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 02219
( 220 ) 2015.08.13.
( 732 ) AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,
Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Tamási Bertold ügyvéd,Tamási és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AIRMAX
( 511 ) 35

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

megállapodások kötése harmadik fél számára.
39

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

szállítmányozással kapcsolatban.
( 111 ) 218.042
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01967
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

M610

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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 ) 218.043
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01964
( 220 ) 2015.07.21.
( 732 ) Bacsa Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Inside Word
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.044
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01962
( 220 ) 2015.07.20.
( 732 ) Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület, Celldömölk (HU)
( 740 ) Heinrich Máté, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

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

üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
39

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

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

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

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

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

panziók; sátrak kölcsönzése; turistaházak; vendéglátóipar.
( 111 ) 218.045
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01960
( 220 ) 2015.07.20.
( 732 ) Bien József 10%, Pécs (HU)
Great Home Franchise Ingatlan- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 90%, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Markovits Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

konzultáció; hálózati kiszolgálók bérlete; számítógépes programok kölcsönzése; számítógépes szoftver
fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása.
( 111 ) 218.046
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01958
( 220 ) 2015.07.20.
( 732 ) S.I.55 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Hotel Historia
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.047
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01957
( 220 ) 2015.07.20.
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( 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 ) 218.048
( 151 ) 2016.03.18.
( 210 ) M 15 01837
( 220 ) 2015.07.08.
( 732 ) TAKLER Pince Kft., Decs (HU)
( 740 ) Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 218.049
( 151 ) 2016.03.21.
( 210 ) M 15 02492
( 220 ) 2015.09.14.
( 732 ) WHITE CRYSTAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vác (HU)
( 740 ) dr. Házy Dorottya, dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác
( 546 )
( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; bélyegzők, pecsétek; ceruzabelek;

ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; címkék, nem szövetből;
csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk);
ecsetek; előkék csecsemőknek papírból; előrajzoló körző; festéktálcák; festmények (képek), keretezve vagy
anélkül; festőpatronok, festősablonok; festővásznak; formák mintázóanyaghoz (anyagok művészeknek);
földgömbök; füzetek; görbe vonalzók; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (papíráru); irodai kapcsok; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek (papíráruk); írókréta; írószerek;
írótollak; iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk); javítószalagok (irodai cikkek); karakterek (számok és betűk);
kártyák; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó
címkék (papíráruk); papíráruk; radírgumik; ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztóanyag-adatolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; rajzeszközök;
rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; sablonok (papíráruk); szalvéták,
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papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szövegkiemelők (filctollak); tintarudak; tollak (irodai cikkek); toll-

és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók
rajzoláshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zsírpapír, viaszpapír.
28

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

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

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

marketing; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; televíziós reklámozás.
( 111 ) 218.051
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02718
( 220 ) 2015.10.08.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont MONDA
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

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

( 111 ) 218.052
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02593
( 220 ) 2015.09.24.
( 732 ) Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Saifi, Bejrút (LB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, sajt termékek.

( 111 ) 218.053
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02340
( 220 ) 2015.08.28.
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( 732 ) Lovasi Tibor, Balatonlelle (HU)

( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 218.054
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02195
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MALTMAN
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 218.055
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02198
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Csehországból származó sörök.

( 111 ) 218.056
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02199
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 218.057
( 151 ) 2016.03.22.
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( 210 ) M 15 02200
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 218.058
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02208
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Áron, Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIKLER
( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.059
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 01559
( 220 ) 2015.06.10.
( 732 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) schoco nuss
( 511 ) 30

Mogyorós csoki.

( 111 ) 218.060
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02201
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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USA-ból származó sörök.

( 111 ) 218.061
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02210
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Buglos Katalin, Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

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

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

Alternatív orvosi szolgáltatások, aromaterápia szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,egészségügyi

szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, fogászat, fogszabályozási
szolgáltatások, hajbeültetés, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 218.062
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02212
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) GYEGÉP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gyetvai Zalán, Eger
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
( 111 ) 218.063
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02081
( 220 ) 2015.07.31.
( 732 ) Breona Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VISUALTRAFFIC
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; számítógépes szoftverek.
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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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 ) 218.064
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02594
( 220 ) 2015.09.24.
( 732 ) Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Saifi, Bejrút (LB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, sajt termékek.

( 111 ) 218.065
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02069
( 220 ) 2015.07.30.
( 732 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

herbicidek.
( 111 ) 218.066
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02194
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ördög Rafael, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
41

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

számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás nyújtása.
42

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

átalakítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás, szoftver-fejlesztés; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.
( 111 ) 218.067
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02196
( 220 ) 2015.08.12.
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( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 218.068
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02197
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

USA-ból származó sörök.

( 111 ) 218.069
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02213
( 220 ) 2015.08.12.
( 732 ) Beró Szilárd, Diósd (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Lakatosipari termékek, fém tömegcikk.

11

Fűtő, hűtő, szárító, szellőztető, uszodatechnikai berendezések.

19

Építőanyagok nem fémből, műkő, műkő medence szegélykő.

( 111 ) 218.070
( 151 ) 2016.03.22.
( 210 ) M 15 02343
( 220 ) 2015.08.28.
( 732 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) 1912 PIKE
( 511 ) 41

Szórakozás; szórakozással kapcsolatos tájékoztatás; oktatási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidővel kapcsolatos tájékoztatás; show-műsorok készítése; koncertek szervezése és vezetése;
élő előadások bemutatása; eszmecserék szervezése és lebonyolítása; show-műsorok szervezése; zenék gyártása;
filmgyártás; televíziós műsorok gyártása; nem letölthető elektronikus on-line kiadványok biztosítása;
könyvkiadás.
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( 111 ) 218.071
( 151 ) 2016.03.23.
( 210 ) M 15 00975
( 220 ) 2015.04.07.
( 732 ) Pethő László, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Chipek, integrált áramkörök; elektronikus jeladó; jelzőberendezések; műholdas navigációs készülék;

számítógépes hardver; számítógépes programok.
( 111 ) 218.084
( 151 ) 2016.03.25.
( 210 ) M 15 03030
( 220 ) 2015.11.06.
( 732 ) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

kondicionálók, testhámlasztók, nevezetesen peelingek.
25

Fürdőköpenyek, hálóingek, pólók, fürdőruhák, ujjatlan felsők.

44

Gyógyfürdő szolgáltatások.

( 111 ) 218.088
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02230
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) KÉT GYÖRGY Fivér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

savanyúságok.
30

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

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

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

cikkek, ruházati termékek, játékok, újságok értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 218.089
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02232
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Pannon Royal Immobiliare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 35
43

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

( 111 ) 218.090
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02360
( 220 ) 2015.08.31.
( 732 ) MARCHA BALLERINA LTD., Kfar Vitkin (IL)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

25

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

35

Lábbelik, ruházati cikkek és azok kiegészítői, sálak, zoknik, harisnyák, övek, táskák, esernyők,

divatkiegészítők, lábbeli kezelésére és ápolására szolgáló termékek kis- és nagykereskedelme; lábbelik, ruházati
cikkek és kiegészítői, sálak, zoknik, harisnyák, övek, esernyők, divatkiegészítők, lábbelik kezelésére és ápolására
szolgáló termékek online kis- és nagykereskedelme.
( 111 ) 218.091
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02621
( 220 ) 2015.09.28.
( 732 ) Nova Brands S. A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NOVALAC ADVANTAGE
( 511 ) 5

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

diétás italok gyógyászati használatra.
( 111 ) 218.092
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02751
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.093
( 151 ) 2016.03.29.
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( 210 ) M 15 02753
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GIVES YOU POWER LIKE HELL
( 511 ) 32

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

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.
( 111 ) 218.094
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02755
( 220 ) 2015.10.12.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energia italok.

( 111 ) 218.095
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 00671
( 220 ) 2015.03.05.
( 732 ) Kiwisound Kft. 100%, Egyházasdengeleg (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fit HD
( 511 ) 38
41

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

televízióprogramok készítése, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz], testnevelés.
( 111 ) 218.096
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 01839
( 220 ) 2015.07.08.
( 732 ) Solomon Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HairLaundry
( 511 ) 3

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

használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj2; eszenciaolajok; csillagánizs eszencia; fehérítő
[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; felújító készítmények; fényesítő szerek; festékeltávolító termékek;
hajbalzsamok; haj egyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;
hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; jázminolaj; kence
eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai festékek;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai
pakolások; kozmetikai szerek; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj;
mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj;
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nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok tisztításra;

piperecikkek; piperetejek; piperevizek; ragasztószerek álhajakhoz; rózsaolaj; samponok; száraz samponok;
színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító termékek; tartóshullámhoz
semlegesítőszerek; terpének [eszenciaolajok]; terpentinolaj [zsírtalanító szer]; terpentin [zsírtalanító szer]; zselatin
kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; szépségszalonok.

( 111 ) 218.097
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02231
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Pannon Royal Immobiliare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 31

Friss gyümölcsök és zöldségek.

35

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

43

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

( 111 ) 218.098
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 01845
( 220 ) 2015.07.09.
( 732 ) Opus Simplex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Takácsné Vetrovszki Erzsébet, Kisújszállás
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; képviselet jogvitákban; közvetítés;
számítógépes szoftver engedélyezése; választott bírósági szolgáltatások.
( 111 ) 218.099
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02229
( 220 ) 2015.08.14.
( 732 ) Profilplast Kft., Ludányhalászi (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

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

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

Ragasztószalagok nem orvosi, papíripari vagy háztartási használatra.

19

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

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

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

gurigurik, függönysínek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; ágylábak görgői nem fémből; bútorgörgők nem
fémből; gorgos csipeszek mennyezeti élsínhez (nem fém); bútoripari profilok (bútorszerelvények) nem fémből;
műanyag bútorszegélyek, díszlécek; műanyag sarkak, sarokprofilok; végzárók (nem fém).
( 111 ) 218.101
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 14 02805
( 220 ) 2014.09.15.
( 732 ) Balla Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

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

41

Szórakoztatás.

( 111 ) 218.102
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 01987
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) Máriás György, Törökbálint (HU)
( 541 ) B33
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 218.103
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( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 01994
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) Pálinkás Ildikó, Hatvan (HU)
( 541 ) DÜHÍTŐITAL
( 511 ) 30
32

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

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

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

(rizspálinka); borok; curacao; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör alapú;
emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök); gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira (nádcukor
alapú alkoholos italok); pajcsiu (kínai égetett szeszesital); pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 111 ) 218.104
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 01995
( 220 ) 2015.07.23.
( 732 ) Pálinkás Ildikó, Hatvan (HU)
( 541 ) NEMZETI DÜHÍTŐITAL
( 511 ) 30
32

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

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

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

(rizspálinka); borok; curacao; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör alapú;
emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök); gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcskivonatok,
alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira (nádcukor
alapú alkoholos italok); pajcsiu (kínai égetett szeszesital); pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 111 ) 218.105
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02446
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Hegedűs László, Körmend (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, marketing szolgáltatások, hirdetőügynöki és reklámügynöki tevékenység, médiareklám,
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on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online hirdetési felület értékesítés, hirdetési hely

kölcsönzése, szabadtéri hirdetés, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák], reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.
41

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

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

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

épületek bérlete.
( 111 ) 218.106
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02442
( 220 ) 2015.09.09.
( 732 ) Zentai Csaba, Budajenő (HU)
( 740 ) dr. Jean Kornél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Busy Bee
( 511 ) 41

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

szolgáltatások [képzés]; óvodai nevelés; óvodai szolgáltatás.
( 111 ) 218.107
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02440
( 220 ) 2015.09.08.
( 732 ) Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)
( 541 ) Titán
( 511 ) 30

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

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

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

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

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

áru).
( 111 ) 218.108
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02701
( 220 ) 2015.10.06.
( 732 ) OVIBER Szolgáltató és Mérnöki Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
41

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

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

42

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

alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 218.109
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02316
( 220 ) 2015.08.25.
( 732 ) Balogh Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.110
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02315
( 220 ) 2015.08.25.
( 732 ) Balogh Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 541 ) BETTERBELL
( 511 ) 25
28

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.111
( 151 ) 2016.03.29.
( 210 ) M 15 02310
( 220 ) 2015.08.26.
( 732 ) Filkóházi Zoltán, Ellend (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Gábor Mihály, Dr. Kiss Gábor Mihály Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 218.127
( 151 ) 2016.03.31.
( 210 ) M 15 02711
( 220 ) 2015.10.07.
( 732 ) FITT FOOD MARKET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka
[hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mausse-ok
[(habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék,
étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre;
szárított gyümölcs; feldolgozott tojások; fagyasztott zöldségek; fagyasztott halak; előhűtött hús;
dzsemek/lekvárok/gyümölcs ízek.
35

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;
árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;
bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom
optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;
kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;
könyvelés; közönségszolgálati szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai
engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerőtoborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető
személyeknek); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel; szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések
ügyintézése; visszatérítési programnak üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint rizs, gabonapelyhek,
szárított gyümölcs, szárított zöldségek, feldolgozott tojások, fagyasztott zöldségek, fagyasztott halak, előhűtött
hús, dzsemek/lekvárok, gyümölcsízek, fűszerek, étkezési olajok, szárított és friss tészták, nudlik, gombócok,
cukorpótlók, édesítőszerek kiskereskedelme és nagykereskedelme.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 218.128
( 151 ) 2016.03.31.
( 210 ) M 15 02059
( 220 ) 2015.07.29.
( 732 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)
Gróf Széchenyi Család Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Széchenyi Szellemi Tulajdon Bál
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja;reklámozás és

marketingtevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók.
41

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

konferenciák, sajtótájékoztatók; szakemberklubok működtetése.
43

Vendéglátás, valamint szállodai szolgáltatás.

( 111 ) 218.150
( 151 ) 2016.04.01.
( 210 ) M 15 01918
( 220 ) 2015.07.14.
( 732 ) EXPEDIENT-ML Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Konczos Szilvia,Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

A rovat 77 darab közlést tartalmaz.
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