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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
Magyarország

34

IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
Indonézia
Írország
Izrael
Man-sziget
India
Irak
Iráni Iszlám Köztársaság
Izland
Olaszország
Jersey
Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
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MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Săo Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)

TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám
(70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
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UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta
fajneve, latin neve, a használati minta címe, a formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfata- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, valamint az engedélyezett termék
neve
(93) a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
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(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés
adatai
(97) az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
(98) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

T6

Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege for(591)szín- vagy színes megjelölés
dításának benyújtásáról
(600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
T7 Korlátozott európai szabadalom
adatai
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
(641) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításának bibliográfiai
bejelentés ügyszáma
adataiban
(646) megosztás esetén a korábbi
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításában
(660) a belső elsőbbség adatai
T10 Európai szabadalom igénypontokon (700)A jogosult, a képviselő és az engekívüli szövegének magyar nyelvű
délyes adatai
fordítása
(731) bejelentő
U8 Helyreigazítás a használati minta(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
oltalmi leírások bibliográfiai adatalajstrom szerinti jogosult vagy
iban
a lajstromozási eljárásban
A publikáció fajtája (a WIPO 16.
U9 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
szabványa szerint)
oltalmi leírásokban
(740) képviselő
(791) engedélyes
A
1996. január 1-je előtti bejelentési
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
nappal rendelkező szabadalmi beA rovatok rendezési elvei
jelentések közzététele, illetve köz- azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
zététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
A1 1996. január 1-je utáni bejelentési
(100)Lajstromozási és megújítási adatok bejelentések, illetve a megadott szabanappal rendelkező szabadalmi be(111) lajstromszám
dalmak és használati mintaoltalmak adajelentések közzététele és tájékozta(141) a lajstromozási eljárás és az
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési
tás az elvégzett újdonságkutatásról
oltalom megszűnésének napja mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(151) a lajstromozás napja
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
A2 1996. január 1-je utáni bejelentési
(156) a megújítás napja
a Locarnói Megállapodás szerinti osztánappal rendelkező szabadalmi be(180)
a
lejárat
napja
lyonként csoportosítva, az első helyen
jelentések, növényfajta-oltalmak
(200)Bejelentési adatok
szereplő bejelentők nevének betűrendjéközzététele
(210) a bejelentés ügyszáma
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
A3 Külön tájékoztatás az 1996. január
(220) a bejelentés napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
1-je utáni bejelentési nappal ren(230) a kiállítási elsőbbség adatai
meg.
delkező szabadalmi bejelentésekben
(250) a bejelentés benyújtásának
a közzétételt követően elvégzett
helye
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
újdonságkutatásokról
(300)Uniós elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tarB1 Megadott szabadalmak, növényfaj- (400)A Nemzetközi Iroda részéről történő talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
ta-oltalmak
közzététel adatai
szerint.
B2 Korlátozott szabadalmak
(450) a Nemzetközi Irodánál a közB8 Helyreigazítás a szabadalmi leírázétételt tartalmazó lap száma A szabadalmi bejelentések közzététele
sok bibliográfiai adataiban
(500)Egyéb adatok
című rovatban a T betűvel kezdődő doB9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá(511)az árujegyzék vagy a termék- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
sokban
jegyzék a Nizzai Megállapo- bejelentési nappal rendelkező teljes
T1 Európai szabadalmi bejelentések
dás szerint, adatközlésnél csak vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokuaz osztályok száma szerepel
mentumszám halasztott vizsgálatú szaigénypont fordításának közzététele
(540)a földrajzi árujelző megneve- badalmi bejelentésre utal.
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak
zése
szövege fordításának benyújtásáról
(541)a megjelölés közönséges
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
T3 Európai szabadalmi bejelentések
írásmóddal
bejelentések az ügyszám, a megadott
igénypontjai fordítás-kijavításának
(546)a
megjelölés
ábrával,
illetve
a
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstközzététele
közönségestől
eltérő
írásromszám szerinti sorrendben jelennek
T4 Európai szabadalmak szövege formóddal
meg.
dítás-kijavításának közzététele
(551)együttes vagy tanúsító védT5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
jegy
A védjegy és földrajzi árujelző bejelenEgyezmény szerinti felszólalási el(554)térbeli megjelölés
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
járásban módosítással fenntartott
(555)hologrammegjelölés
a lajstromozások lajstromszám szerinti
európai szabadalmak szövege for(556)hangmegjelölés
sorrendben jelennek meg.
dításának benyújtásáról
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 03323
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) Dining Guide Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vass Tibor ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 16

Folyóiratok; újságok; magazinok [időszaki lapok]; könyvek; kalauzok; útmutatók; információs füzetek;

katalógusok; hírlevelek; szórólapok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból vagy
kartonból.
35

Reklámozás; rendezvények szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; statisztikák
összeállítása.
43

Vendéglátás (élelmezés); ételekkel kapcsolatos információ és tanácsadás; kulináris és gasztronómiai

infonnációk és tanácsadás (ételkritika); éttermekkel és hotelekkel kapcsolatos információk és tanácsadás
(étteremkritika).
( 210 ) M 14 03326
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) Dining Guide Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vass Tibor ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; rendezvények szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fogadások tervezése [szórakoztatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások, rendezvények szervezése; versenyek szervezése [szórakoztatás]; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú).
43

Vendéglátás (élelmezés); ételekkel kapcsolatos információ és tanácsadás; kulináris és gasztronómiai

információk és tanácsadás (ételkritika); éttermekkel és hotelekkel kapcsolatos információk és tanácsadás
(étteremkritika).
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( 210 ) M 15 00200
( 220 ) 2015.01.22.
( 731 ) FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd,Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 21

Hőszigetelt palackok, ivóedények, ivópalackok sportoláshoz, ivópoharak, palackok, üvegpalackok

[tartályok].
30

Csokoládéalapú italok, csokoládés tej [ital], jeges tea, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kávé alapú italok,

kávé tejjel, tea, tea alapú italok.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 00589
( 220 ) 2015.03.03.
( 731 ) Mihályi László e.v., Sződliget (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIHÁLYI
( 511 ) 29
30

Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.
Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; lisztfélék és gabonakészítmények, kenyér, pék- és

cukrászsütemények, jég (ehető); méz, melasz-szirup; élesztő, só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;
aprósütemény, teasütemény; kekszek; szörbet [fagylalt]; cukorkaáruk; csokoládé, bonbonok [cukorkák];
csokoládéalapú italok; fagylaltok, jégkrémek; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; karamellák [cukorkák];
marcipán; mézeskalács.
43

Étel- és italellátás, éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; teaházi szolgáltatások; catering

szolgáltatások étel- és italbiztosításhoz; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.
( 210 ) M 15 01787
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Scitec International S.a`r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; alginát étrend-kiegészítők;

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; barnító pirulák; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj;
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dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; élelmi

rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étvágycsökkentő pirulák; fogyasztó pirulák; glükóz
étrend-kiegészítők; iszap fürdőkhöz; jalapa (gyökér); kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás használatra;
krotonkéreg, tejfűkéreg; lecitin étrend-kiegészítők; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;
lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; mentol; ólomvíz, gulárvíz; oxigénfürdők; pollen
étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; sók ásványi fürdőkhöz; szérumok;
szteroidok; táplálék-kiegészítők; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tejes liszt csecsemők részére;
termálvizek; vitaminkészítmények; valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú
étrend-kiegészítők.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];
arcfestés eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések,
villák és kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk;
bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,
kézi; borstartók; bőrfényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák
porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;
cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai
evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási
használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok
papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez;
dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecetolajtartó üvegek;
edények; edények kiöntő csőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és alátétek; edénykészletek;
edénymosó kefék; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók; éjjeliedények;
eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyves fazekak; eszközök nyakkendők
formatartására; ételburák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai); fajanszedények; fazekasáruk;
fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok; fémedények
fagylalt és jeges italok készítéshez; festett üveg; fésűk; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék
(elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra; fokhagymaprések (konyhai
eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak; főzőedények; főzőeszközök, nem
elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok; grillek, rostélyok (sütőeszközök);
grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái; gyertyaoltók; gyertyatartó
üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos;
háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok;
hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták;
huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtáskák (hordozható), nem elektromos; illatszerfüstölők; ivóedények;
ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz; ivópoharak; izotermikus zsákok; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók;
kaptafák (tágítók); karos gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók,
(kézi); kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem
elektromos; kefeáruk; kefék; kefék (elektromos), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez
anyagok; kefék tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák
háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktélshaker); kézi szőnyegporolók,
prakkerek; kis nyársak (tűk) fémből, sütéshez; kisseprők, nem elektromos, háztartási használatra; koktélkeverők;
kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kisméretű;
konyhai vágódeszkák; konyha tartályok; korsók; kosarak háztartási használatra; kozmetikai eszközök; kozmetikai
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spatulák; körömkefék; kristályok (üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lapátkák

(asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek; lemezek tej kifutásának
meggátlására; levesestálak; likőröskészletek; locsolókannák, öntözőkannák; lúgozókádak; majolika;
malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;
metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;
műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos
ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyeles serpenyők; nyélre erősített
felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;
ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;
öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk; palacknyitók, elektromos és nem elektromos;
palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;
piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz); poharak papírból vagy
műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok; portalanító készülékek,
nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták (háztartási eszközök);
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);
salátástálak; sámfa; sámfák (tágítók); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikálóeszközök fémből
nyeles serpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;
söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes
tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;
szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;
szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;
szivacstartók; szívószálak; szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából vagy üvegből; szobrok
porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegseprők;
szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból,
háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák; teafőzőtojások;
teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek; opálüvegek; terráriumok,
(növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító (fényesítő) anyagok,
a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra; tisztítókóc;
tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók; tollseprűk; tortalapátok;
tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk; urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos;
üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegedények (sav szállításra); üvegek
(tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék); üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg
nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál,
nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem
szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó
készüléke, nem elektromos; virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök;
zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, valamint italkeverők; shakerek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházat részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;
cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,
kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők(ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok
lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;
fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;
futballcipők; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;
fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok
(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós
csípőfűző; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok;
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izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak;

kamáslik (bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok;
kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok
(felsőruházat); kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli
felsőrészek; lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas
szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak;
melltartók; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,
munkaköpenyek; műbőrruházat; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák;
nyakkendők; nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat;
papucsok; párkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak (szőrmék); rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;
sapka ellenzők; sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú
vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;
szandálok; szárik; szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat);
szvetterek; talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz,
harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok;
ujjatlan kesztyűk; valenki (orosz filccsizma); vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
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; bundásvirsli;
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; kefir; kímcsi
(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; milkshake-ek (tejalapú frappé italok); mogyorók,
elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,
tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsán krém; 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 moszat; 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 sült); tengeri rákok, apró, nem élő; tengeri-uborka, nem élő; tofu;
M566

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz

(befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves
készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok
étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb
tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy
aminosav tartalmú tejalapú italok; protein alapú szeletek.
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; algák (fűszer); amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;
ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák
süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá
tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi
fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow
(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;
cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);
csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);
desszertmousse-ok (cukrászáru); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák
(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes); élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez;
élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat;
ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek,
ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési
használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér(fűszer); gyümölcs coulis-k
(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy
(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítőszerek; jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy
mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;
kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül,
macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,
sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein
tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat
élelmezési célra; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,
mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélttészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;
mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként
való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);
pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;
propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény;
sáfrány(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek
tartósítására; sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;
süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna
sütési célokra); szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt;
szójaszósz; szószok(ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt;
tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);
tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;
töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött
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gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zabhántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;

zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; valamint csokoládészeletek; gabonaszeletek; müzliszeletek; energiaszeletek;
búza alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabonaszeletek és müzliszeletek.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes
gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,
alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok
előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz
(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú
alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörcefre; sörök;
szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók;
szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához;
termékek szénsavas vizek előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); valamint fehérje és/vagy karnitin
tartalmú italok.
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; 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;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui
és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; PayPer 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; szakmai önéletrajz írása mások számára; 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
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célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; 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 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint
emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények,
fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend kiegészítők, italkeverők, shakerek, tej és
tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójaleticin, lenmagolaj, fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav
tartalmú tejalapú italok, protein alapú szeletek, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek,
búza alapú szeletek és magasfehérje tartalmú gabona- és müzliszeletek, valamint ruházati cikkek kiskereskedelme
és nagykereskedelme, valamint reklámozása.
( 210 ) M 15 01788
( 220 ) 2015.07.03.
( 731 ) Scitec International S.a`r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,
kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek; acetátok gyógyszerészeti
használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;
albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek;
alginát étrend-kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra;
alkaloidák gyógyászati használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek;
állatgyógyászati készítmények; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak
állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati
használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó
fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszerkiegészítők; ásványvíz-sók; ásványvizek
gyógyászati használatra; asztma elleni tea; atkairtó szerek; bakteriológiai készítmények humán- és
állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú
mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból,
eldobhatók; bedörzsölőszerek; biocidok; biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai
készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai
szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények
gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra;
borogatások; borogatások (meleg-); bróm gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa
rovarriasztókénti használatra; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti
használatra; cement állatok patáinak kezelésére; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav)
gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj;
diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati
használatra; digitalin; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra;
drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti
használatra; édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló
készítmények; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élő
szövetből álló sebészeti implantátumok; elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek
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gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimek

gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati
használatra; erősítő szerek(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti
használatra; éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;
étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti
használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé)
gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás
(migrén) elleni készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;
fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; filoxéra kezelésére szolgáló
vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok;
fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó
pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti
használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok
gyógyászati használatra; géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükóz
étrendkiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti, gumigyanta
gyógyászati használatra; gumi gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;
gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású állateledel; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;
gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;
gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk reuma ellen; hajtószerek; halliszt
gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra;
hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú
kenőcsök; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra; hörghurutelleni készítmények; húgyúti
bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; idegerősítő szerek; ír moha
gyógyászati használatra; izotópok gyógyászati használatra; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti használatra;
jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati
használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor gyógyászati
használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő szer); karkötők
gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu
gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy
gyógyszerészeti használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirág
gyógyszerészeti használatra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő
terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra;
klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium (szemvíz); kollódium gyógyszerészeti
használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra;
kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tiszító készítmények; korhadást okozó gombák elleni
készítmények; kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer,mullpólya, sebkötő
géz; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg; kúpok
(végbél- vagy hüvelykuráre; kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra lárvairtó
szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; légyfogóenyv; légyfogó
papír; légyirtó készítmények; lenmag étrendkiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt
gyógyszerészeti használatra; lenmagolajétrend-kiegészítők; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid
por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra;
mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maróanyagok
gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra;
menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra;
meztelen csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és
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állatgyógyászati használatra; moleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó szerek;

morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustártapaszok; narkotikumok; nátriumsók gyógyászati
használatra; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra;növényi kérgek
gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; nyugtatók; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumos pépek;
opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; orvosi alkohol; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;
oxigénfürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati
használatra; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; párnák szoptatáshoz;
pasztillák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek
gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló
vegyi termékek; piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez;
propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrend-kiegészítők; protein
táplálék-kiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok
gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; ragasztószalagok; rágógumi gyógyászati használatra;
ragtapasz; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; rovarirtó szerek;
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók; rovarriasztó szerek kutyáknak; savak
gyógyszerészeti használatra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók; sebszivacsok (gyógyító -);
sebtapaszok; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szárító- (nedvszívó) szerek,
szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés elleni orvosságok;
szemtapaszok gyógyászati használatra; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti
használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi
termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok (gyógyszerek);
talajfertőtlenítő készítmények; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána
gyógyszerészeti használatra; tejcukor (laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére;
tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; terpentin gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti
használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati
használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra;
vatta gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra;
vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi
termékek gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati
használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak;
vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati
használatra; sportolásra és a sportteljesítmény fokozására szánt táplálék-, élelmiszer- és étrendkiegészítők;
élelmiszerek és fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.
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; 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; irodagépekés készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
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tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása;kirakatrendezés;
kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui
és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; 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; szakmai önéletrajz írása mások számára; 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 információk nyújtása weboldalon keresztül; 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 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint
sportolásra és a sportteljesítmény fokozására szánt táplálék-, élelmiszer- és étrendkiegészítők; élelmiszerek és
fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin- és/vagy aminosav tartalmú étrendkiegészítők kiskereskedelme és
nagykereskedelme, valamint reklámozása.
( 210 ) M 15 01993
( 220 ) 2015.07.23.
( 731 ) Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02122
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Natural Immune Control System Zrt., Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Fogkrém, sampon, testápoló krém, lábkrém, tusfürdő.

5

Vitaminkészítmény.

7

Sterilizáló lámpa.

( 210 ) M 15 02123
( 220 ) 2015.08.04.
( 731 ) Natural Immune Control System Zrt., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmény.

( 210 ) M 15 02156
( 220 ) 2015.08.07.
( 731 ) Taksonyi Attila, Budapest (HU)
Kalós Pál Tibor, Tarján (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Tudományos, műszaki és informatikai szolgáltatások és szoftverfejlesztések kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása, reklámozás és marketingtevékenységek; termékek és szolgáltatások szakmai bemutatóinak
szervezése, előadások.
41

Nevelés; oktatás; szakmai képzések.

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
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02158
( 220 ) 2015.08.07.
( 731 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 51%, Budapest (HU)
Brand Way & Compass Kft. 49%, Budapest (HU)
( 541 ) health-ness
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; reklámozás és marketing

tevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók; egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos különböző
szakmai bemutatók szervezése; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás
fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-line-hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás.
36

Biztosítás ügyletek, pénzügyi ügyletek; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi, szponzorálási támogatások;
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egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kártyák kibocsátása, egészségügyi kártyák használatával kapcsolatos

szolgáltatások.
41

Nevelés; oktatás; szakmai képzés; egészségvédő klubok üzemeltetése és koordinálása; egészségügyi klubok

működtetése; könyvkiadás; egészséges életvitellel összefüggő rendezvények; internetes, rádió- és televíziós
programok készítése.
45

Egészségügyi és egészséges élettel és életmóddal foglalkozó alapítványok és egyéb, mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások: alternatív vitarendezési
szolgáltatások az egészséges életmóddal kapcsolatban.
( 210 ) M 15 02167
( 220 ) 2015.08.10.
( 731 ) Zhang Edit, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szakmai képzés; képzések, tornatanítás, sport- és oktatási rendezvények, egészségügyi és fitnesz

tréning, egészségvédő klubok szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető nem letölthetők elektronikus publikációk, online, nem
letölthető videók biztosítása, üdülőtáborok szolgáltatásai, coaching (tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása, szórakoztatási célú fogadások tervezése, fordítói szolgáltatások, gyakorlati képzés (szemléltetés),
iskolai szolgáltatások (képzés), kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások, szórakoztatási vagy oktatási
klubszolgáltatások, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online, nem
reklámcélú szövegek kiadása, szövegek leírása nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése.
44

Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi

diagnosztika, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, gyógyhelyek szolgáltatásai, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, otthonok lábadozók utókezelésére,
pszichológus szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes szolgáltatások, állapotfelmérés, életmód tanácsadás,

egészségügyi tanácsadás, diagnosztika, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
( 210 ) M 15 02216
( 220 ) 2015.08.13.
( 731 ) Lora Beauty Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Fodor Mónika, Dr. Fodor Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
14

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
Ékszerek, drágakövek.

( 210 ) M 15 02427
( 220 ) 2015.09.07.
( 731 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Rosé borok; rosé pezsgők.

( 210 ) M 15 02429
( 220 ) 2015.09.07.
( 731 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 15 02430
( 220 ) 2015.09.07.
( 731 ) Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VADÁSZ CUVÉE
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 15 02474
( 220 ) 2015.09.11.
( 731 ) EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)
( 541 ) BALATON BAITS
( 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).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 02530
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Park Hill Ingatlanügynök Kft., Gyál (HU)
( 740 ) dr. Hasuly Vilma, Hasuly Vilma Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GOLDEN ACE
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02531
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Szigyártóné Dr. Vereczkei Johanna Andrea, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Cézársaláta; előételként felszolgált saláták; kész saláták; kókuszolaj, olívaolaj; tojások;
Cukor; cukorpótlók, édesítőszerek; csokoládé italok tejjel; csokoládéból készült italok; fagylalt; forró

csokoládé; friss péksütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú friss péksütemények; gyümölcsös
sütemények/torták; csökkentett szénhidrát tartalmú gyümölcsös sütemények/torták; kakaó; kakaóitalok;
kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé aromák; kávéitalok; kenyér; csökkentett szénhidrát tartalmú
kenyér; koffeinmentes kávék; méz- honey [for food]; muffin; csökkentett szénhidrát tartalmú muffin; pogácsák,
fánkok; csökkentett szénhidrát tartalmú pogácsák, fánkok; sütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú
sütemények; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek
(aprósütemények); szendvicsek; csökkentett szénhidrát tartalmú szendvicsek; tea alapú üdítő italok; teák;
teasütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú teasütemények; tejes kávéitalok.
43

Ételek és italok felszolgálása; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások.
( 210 ) M 15 02534
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Galla Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy 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).
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( 210 ) M 15 02536
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor Hajnalka, Budapest
( 541 ) K&H mozdulj!
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02539
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Dr. Szeredi Ádám, Mosonmagyaróvár (HU)
Rongits Attila, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
( 210 ) M 15 02541
( 220 ) 2015.09.18.
( 731 ) Karakó István, Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Webgenerátor
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-perifériák, készülékek adatok, képek és hangok

megjelenítésére, átvitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus és
elektrotechnikai felszerelések és eszközök, számítógépi programok és szoftverek.
35

Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladásszervezés, hálózati marketing, MLM-marketing,

marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42

Adatfeldolgozó programok létrehozása és az internet számára történő szoftverfejlesztés, weboldalkészítés,

szoftverüzemeltetés, aktualizálás, adatbankok fejlesztése és telepítése, internetalapú vásárlási rendszerek
fejlesztése, informatikai szaktanácsadás, számítógépes rendszerek felügyelete és távfelügyelete.
( 210 ) M 15 02546
( 220 ) 2015.09.21.
( 731 ) HG360 Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
Affiliate Network Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Spielmann Éva, Budapest
( 541 ) Network360
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02547
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( 220 ) 2015.09.21.
( 731 ) Kraj Edward, Maglód (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Cirkuszi kulturális tevékenység.

( 210 ) M 15 02549
( 220 ) 2015.09.21.
( 731 ) Gironde Kft., Terpes (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
35

Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek.
Háztartási cikkek, kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek, mosószerek, mosogatószerek és

tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 15 02583
( 220 ) 2015.09.23.
( 731 ) MateWorks Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Állategészségügyi és állatápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 15 02608
( 220 ) 2015.09.25.
( 731 ) Timár Péter Balázs, Kunhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02667
( 220 ) 2015.10.02.
( 731 ) Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Malomipari termékek; lisztek és egyéb gabonakészítmények; rétesliszt; finomliszt; búzaliszt; búzadara; dara

emberi táplálkozásra; árpaliszt; zabliszt; kukoricaliszt; liszttartalmú ételek.
35

Kereskedelmi szolgáltatások malomipari termékek, valamint lisztek és egyéb gabonakészítmények

vonatkozásában
( 210 ) M 15 02675
( 220 ) 2015.10.05.
( 731 ) Bridge Budapest Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdey Péter, Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 02680
( 220 ) 2015.10.05.
( 731 ) Kosztolányi Nándor, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Gábor Mihály, Dr. Kiss Gábor Mihály Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 25
30

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 15 02691
( 220 ) 2015.10.06.
( 731 ) Dr. Bátorfi Consulting Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Magyarország területéről származó mangalica sertéshús termékek (hús, húskészítmény, húskivonat).

( 210 ) M 15 02734
( 220 ) 2015.10.08.
( 731 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) NATURLAND
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illoolajok; kozmetikai cikkek; piperecikkek;

kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; fogápolási
termékek.
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).
29

Húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tej- és tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; fehérjekészítmények emberi fogyasztásra; albumin emberi fogyasztásra; zselatin emberi
fogyasztásra.
30

Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; zabalapú ételek; aromás

készítmények élelmezéshez; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyumölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő

növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 15 02762
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)
( 541 ) Concerto Café
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 02763
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)
( 541 ) Spinoza Café
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 02767
( 220 ) 2015.10.12.
( 731 ) Fitoland Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, vetőmagok; élő növények és

virágok.
( 210 ) M 15 02943
( 220 ) 2015.10.29.
( 731 ) Tamáska János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 15 03004
( 220 ) 2015.11.04.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) Az egészség többet ér
( 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).
( 210 ) M 15 03032
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Puskás Tivadar, Szombathely
( 541 ) Szombathely, la ville de Saint Martin
( 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).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok (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).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03033
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Puskás Tivadar, Szombathely
( 541 ) Szombathely - die Stadt des Heiligen Martin
( 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).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;
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művirágok (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).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03034
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Puskás Tivadar, Szombathely
( 541 ) Szombathely - St. Martin's city
( 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).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M583

30

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03035
( 220 ) 2015.11.06.
( 731 ) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Puskás Tivadar, Szombathely
( 541 ) Szombathely Szent Márton városa
( 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).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
M584

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03077
( 220 ) 2015.11.12.
( 731 ) Tomán Szabina, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó, Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; diétás kenyér gyógyászati használatra; fehérje alapú diétás

élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítő; diétás anyagok
csecsemőknek; diétás ételek csecsemők számára; diétás édességek gyógyászati célra; diétás ételek gyógyászati
célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás csokoládé gyógyászati
használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; vitamin készítmények; vitamin tabletták; vitaminporok;
vitamin italok; vitamin tartalmú italok; vitaminos gumi cukorkák; vitaminos pezsgő tabletták; baba tápszerek.
41

Sportoktatás, edzés; edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatás; edzőlétesítmények biztosítása

sportoláshoz.
43

Éttermek, vendéglátás, szállodák, szállodai szolgáltatások, hotelek, idegenforgalmi

szolgáltatás,vendéglátóipari szolgáltatás, kávéházak.
44

Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás; orvosi szolgáltatás, alternatív

orvosi szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, egészségügyi tanácsadás, fizikoterápia, szépségszalonok.
( 210 ) M 15 03124
( 220 ) 2015.11.17.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) innopharm
( 511 ) 5

Alginát étrendkiegészítők; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; húgyúti bántalmak elleni
készítmények; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra;
étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; fejfájás elleni szerek; asztma elleni tea; balzsamok orvosi, gyógyászati
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célokra; balzsamkészítmények orvosi, gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók

gyógyászati célokra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;
gyógycukorkák; kandiscukor gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrendkiegészítők; faszén
gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; rágógumi gyógyászati célokra;
csukamájolaj; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati
célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra;
gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; elixírek [gyógyszerészeti
készítmények]; enzimkészítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítő enzimek; enzimek gyógyászati célokra;
eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti
használatra; fogzást elősegítő készítmények; erjesztőszerek gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati
célokra; halliszt gyógyszerészeti célokra; bébiételek; glükóz gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;
gyógyteák gyógyászati célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodoform;
ír moha gyógyászati használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; oldatok,
folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; magnézium-oxid
gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra;
gyógyászati fogyasztószerek; gyógyteák; gyógyhatású olajok; gyógynövények; növényi gyökerek, orvosi
használatra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; székrekedés
enyhítésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati
használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; higanytartalmú kenőcsök; tejfermentumok gyógyszerészeti
használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; ásványvíz-sók; ásványi élelmiszer-kiegészítők; menta
gyógyszerészeti használatra; moleszkin gyógyászati használatra; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;
táplálékkiegészítők; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában
szenvedőknek; tisztasági betét; gyöngypor gyógyászati célokra; pektin gyógyszerészeti használatra;
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; korpás fejbőr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; pollen
étrend-kiegészítők; hajkrémek gyógyászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra; borogatások;
propolisz gyógyszerészeti célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati
célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak;
készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; lábizzadás elleni szerek; izzadás elleni szerek; rebarbaragyökér
gyógyszerészeti használatra; méhpempő gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; sók ásványi
fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; szérumok; szexuális síkosító szerek; fogyasztó
tabletták; repülősók; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati
használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; sterilizáló készítmények; édesgyökér
gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;
kenőcsök leégésre; kúpok (végbél- vagy hüvely-); szirupok gyógyszerészeti használatra; barnító tabletták;
terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; timol gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; tinktúrák
gyógyászati használatra; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; erősítőszerek [gyógyszerek]; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; terpentin
gyógyszerészeti használatra; hüvelyöblítők; hólyaghúzó szerek; állatgyógyászati készítmények;
vitaminkészítmények; szemölcseltávolító tollak, stiftek; búzacsíra étrend-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti
célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; nyugtatók; menstruációs betétek; lenmag gyógyszerészeti célokra;
lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; élelmi rostok;
tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; inkontinencia pelenkák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti
célokra; hajtószerek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; borkő
gyógyszerészeti célokra.
( 210 ) M 15 03125
( 220 ) 2015.11.17.
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( 731 ) Murányi Istvánné, Budapest (HU)

( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 541 ) Kékvér
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 210 ) M 15 03133
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Kun Katalin, Tata (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Fürkész
( 511 ) 16

Fejlesztő füzetek; munkafüzetek; füzetek; könyvecskék; könyvek; tankönyvek; módszertani segédletek;

oktatási eszközök.
41

Alapkompetenciák fejlesztése a magyar folklórkincs eszköztárával, a négy művészeti ág oktatásának

bevonásával; alapkompetenciák fejlesztésével kapcsolatos szabadidős tevékenységek szervezése;
alkotóműhelyek, táborok, gyűjtő utak szervezése és lebonyolítása; alternatív pedagógia módszerek nyújtása;
elektronikus oktatási anyagok kidolgozása; iskolai szolgáltatások; mentorálás; módszertani központ működtetése;
oktatás; oktatási segédanyagok kidolgozása; oktatási segédanyagok kiadása; oktatási tárgyú információk nyújtása;
művészetoktatás; tehetséggondozás; felzárkóztatás.
( 210 ) M 15 03134
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Befaló Bill Kft., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Marhahús; marhasültek; marhahús pogácsa; vadhús; hús, tartósított.
Grillezett húshoz [barbecue] való szószok; baromfi- és vadhúsos piték; szószok; pikáns szósz; csípős szósz;

szószok csirkéhez; disznóhúsos piték; fűszerkeverékek; szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; halat
tartalmazó szendvicsek.
43

Éttermek [szolgáltatások]; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok;
vendéglátóipar; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 15 03136
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Győri Likőrgyár Rt., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) PÁLINKÁRIUM
( 511 ) 33

Pálinkák.

35

Pálinkák kereskedelme, kereskedelmi célú rendezvények és bemutatók, kóstolók.

41

Szakmai képzés, konferenciák szervezése, szórakoztatási vagy kulturális célú rendezvények, fesztiválok,

versenyek szervezése.
( 210 ) M 15 03137
( 220 ) 2015.11.18.
( 731 ) Győri Likőrgyár Rt., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 33

Pálinkák.

35

Pálinkák kereskedelme, kereskedelmi célú rendezvények és bemutatók, kóstolók.

41

Szakmai képzés, konferenciák szervezése, szórakoztatási vagy kulturális célú rendezvények, fesztiválok,

versenyek szervezése.
( 210 ) M 15 03199
( 220 ) 2015.11.20.
( 731 ) Dr. Kiss József, Martonvásár (HU)
( 740 ) Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
28

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

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 15 03515
( 220 ) 2015.11.20.
( 731 ) Rollexco Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Csaplár Dániel, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) FIREFOX
( 511 ) 9

Tűzoltó készülékek.

( 210 ) M 15 03516
( 220 ) 2015.11.24.
( 731 ) Molnár Balázs Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03519
( 220 ) 2015.11.23.
( 731 ) Agrotech Hun Kft. 100%, Óbarok (HU)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 541 ) VermKa
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Komposzt; műtrágyák; szerves trágyák.

Féregtenyésztésre szánt gépezetek; hulladék-újrahasznosításra szánt gépezetek; komposzt létrehozására szánt

gépezetek.
40

Hulladékgyűjtési szolgáltatások; hulladék- és szemétmegsemmisítési szolgáltatások; értéknövelő

újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés
[átalakítás].
( 210 ) M 15 03520
( 220 ) 2015.11.24.
( 731 ) COPY GENERAL Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7
37

Nyomdagépek; nyomdatechnikai gépek.
Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált

vagy részben megsemmisült gépek felújítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tonerpatronok újratöltése.
40

Fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr; laminálás, nyújtás; könyvkötészet; nyomdai szolgáltatások;

ofszetnyomás.
( 210 ) M 15 03523
( 220 ) 2015.11.25.
( 731 ) dr. Szénási Virág, Budapest (HU)
Polacskó Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Textilanyagok; szövetek textilipari használatra

25

Ruházat, ruhaneműk; alsóneműk; sportmezek; tornaruházat; felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat.

41

Testnevelés; sportfelszerelés kölcsönzése, a járművek kivételével; sport edzőtábori szolgáltatások;

személyes edzői szolgáltatások (fitnesz); fitnesztanfolyamok vezetése.
( 210 ) M 15 03525
( 220 ) 2015.11.25.
( 731 ) ALVIC SPORT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák; sporttáskák; hátizsákok; utazótáskák; bőröndök; női táskák; aktatáskák; levéltárcák; pénztárcák;

esernyők; napernyők.
25

Ruházati cikkek; sportruházat; pólók; ingek; pulóverek; nadrágok; mezek; jelölőmezek [sportruházat];

melegítők; dzsekik; esőkabátok; télikabátok; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; vízilabdasapkák; kapuskesztyűk;
lábszárvédők; alsóruházat; férfi és női fehérneműk; cipők, sportcipők; edzőcipők; focicipők; stoplik; zoknik;
papucsok; kesztyűk; sálak; sapkák; övek.
28

Sportcikkek és felszerelések; labdák; focilabdák; vízilabdák; labdapumpák; szelepek labdapumpákhoz;
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sípcsontvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; hálók sportcélokra; hálók

labdajátékokhoz; ütők [sportcikkek]; tornaszerek; kézi működtetésű edzőfelszerelések; testépítő felszerelések;
koordinációs karikák [sportcikkek]; koordinációs létrák [sportcikkek]; bóják [edzőfelszerelések]; taktikai táblák
[sportcikkek]; szögletzászlók; partjelzőzászlók; úszómellények; trambulinok; ugródeszkák; sportcikkek
hordozására alkalmas táskák.
35

Ruházati termékekkel, sportruházattal, sporteszközökkel, sportfelszerelésekkel és táskákkal kapcsolatos

marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 15 03582
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Budapesti Nagybani Piac Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, tartósított és szárított gyümölcsök, zöldségek.

31

Friss zöldség, mezőgazdasági termékek, élő növények.

32

Ásványvíz.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 03583
( 220 ) 2015.11.26.
( 731 ) Budapesti Nagybani Piac Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, tartósított és szárított gyümölcsök, zöldségek.

31

Friss zöldség, mezőgazdasági termékek, élő növények.

32

Ásványvíz.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 15 03603
( 220 ) 2015.12.02.
( 731 ) Thermal Hotel Visegrád Zrt., Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; időleges szállásadás.
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( 210 ) M 15 03604
( 220 ) 2015.12.02.
( 731 ) Klinger Dániel 34%, Budapest (HU)
Klinger József 33%, Budapest (HU)
Klinger Attila 33%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, javítási költségbecslés [pénzügyi becslés].

37

Autómosás, bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott), fényesítés dörzspapírral, gépkocsik

karbantartása és javítása, járműmosás, járművek karbantartása, járművek rozsda elleni kezelése, járművek
tisztítása, javítási tárgyú információk, vegytisztítás.
( 210 ) M 15 03605
( 220 ) 2015.12.03.
( 731 ) Vörös Homár Hegyvidék Halnagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Halhús; feldolgozott halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal mousseok; hal, nem élő; hal,

tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi
fogyasztásra; heringek;homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; lazac;
leveskészítmények; levesek; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;
rostonsült tengerimoszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia;tonhal; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves
készítmények.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése,fagyasztásos tartósítási szolgáltatások, élelmiszerek és

italok tartósítása.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 15 03608
( 220 ) 2015.12.01.
( 731 ) Vizi Balázs 100%, Tapsony (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

Csempék; üvegcsempék; üvegcsempék [nem tetőfedéshez]; építéshez használt üvegezett panelek [nem fém

kerettel]; építkezéshez használt üvegmozaikok; üveg építőanyagok; üvegből készült építőanyagok; üvegfalak;
üvegtáblák építési célokra.
40

Mintanyomás falburkolatokra.

( 210 ) M 15 03609
( 220 ) 2015.12.03.
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( 731 ) Tóth Barbara, Dunavarsány (HU)

( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 15 03637
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) MILFRED Ltd., Belize City (BZ)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
9

Védőfolyadék felületvédő védőréteg kialakítására.
Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható
védőfelület-rétegek.
12

Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelület-rétegek.

( 210 ) M 15 03639
( 220 ) 2015.12.04.
( 731 ) MIK Magyar Ingatlan Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIK
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 15 03651
( 220 ) 2015.12.07.
( 731 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) NEOVIT
( 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).
( 210 ) M 15 03668
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
dr. Mátrai Ferenc, Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapest 2024
( 511 ) 1

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

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

2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők,dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

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

szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott 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).
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).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; automata elárusító berendezések (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).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram
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 digitálisan rögzített média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
14

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
15

Hangszerek (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;
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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).
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok (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).
29

A HU-PGI-005-0396 számú Budapesti Téliszalámi földrajzi árujelző termékleírásának megfelelően

előállított hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

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

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

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 15 03691
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)
( 541 ) AQVION
( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek, vitaminos vizek;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 15 03692
( 220 ) 2015.12.09.
( 731 ) Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)
( 541 ) AQVITAMIN
( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek, vitaminos vizek;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
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( 210 ) M 15 03696
( 220 ) 2015.12.10.
( 731 ) Bakos András 50%, Budapest (HU)
Démi Zsolt 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál 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).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 15 03740
( 220 ) 2015.12.11.
( 731 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Olajok és zsírok.

( 210 ) M 15 03830
( 220 ) 2015.12.18.
( 731 ) "PIRAMIS ITAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)
BORA Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Ízirájder
( 511 ) 32

Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek {italok}; sörcefre; sörök.

( 210 ) M 15 03871
( 220 ) 2015.12.30.
( 731 ) Hi-Mod Audio Kft. 100%, Himod (HU)
( 546 )
( 511 ) 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).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00084
( 220 ) 2016.01.12.
( 731 ) Milla-Plusz 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borsy János Mátyás,Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 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).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 16 00495
( 220 ) 2016.02.17.
( 731 ) Kiss Mihály, Karcag (HU)
Kissné Gregor Piroska Mária, Karcag (HU)
( 740 ) dr. Vincze Gyula, Szolnok
( 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).
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).
A rovat 75 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 218.085
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 16 00498
( 220 ) 2016.02.17.
( 732 ) Mattel Toys Hungary Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente Antal ügyvéd,Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Aranyat érő pillanatok
( 511 ) 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).
( 111 ) 218.086
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 16 00621
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DINO
( 511 ) 29
30

Hústermékek; panírozott húskészítmények.
Szendvicsek.

( 111 ) 218.087
( 151 ) 2016.04.14.
( 210 ) M 16 00622
( 220 ) 2016.02.25.
( 732 ) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DINOSZAURUSZ
( 511 ) 29
30

Hústermékek; panírozott húskészítmények.
Szendvicsek.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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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
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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
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( 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;
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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
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( 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,
M613
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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).
M617
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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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( 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 15 01691
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) Simoniz USA, Inc., Bolton (US)
( 546 )

( 511 ) 2

Autófesték szigetelő bevonatok.

3

Polírozó szerek, tisztítószerek és viaszok.

7

Autómosó felszerelések.

37

Autójavítás; teljes körű tisztítás és fényezés.

( 210 ) M 15 01692
( 220 ) 2015.06.23.
( 731 ) Simoniz USA, Inc., Bolton (US)
( 541 ) SIMONIZ
( 511 ) 2

Autófesték szigetelő bevonatok.

3

Polírozó szerek, tisztítószerek és viaszok.

7

Autómosó felszerelések.

37

Autójavítás; teljes körű tisztítás és fényezés.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 117.745
( 732 ) CLEARON CORPORATION, South Charleston, WV (US)
( 111 ) 117.924
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 118.552
( 732 ) Avery Dennison Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Glendale,California (US)
( 111 ) 118.595
( 732 ) Crayola Properties, Inc., Easton, Pennsylvania (US)
( 111 ) 125.514
( 732 ) VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)
( 111 ) 125.822
( 732 ) THE ROCKPORT COMPANY, LLC., Canton, Massachusetts állam (US)
( 111 ) 125.838
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)
( 111 ) 125.840
( 732 ) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Duluth, GA (US)
( 111 ) 125.841
( 732 ) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Duluth, GA (US)
( 111 ) 141.873
( 732 ) Vesztergombi és Vesztergombi BETÉTI Társaság, Szekszárd (HU)
( 111 ) 145.837
( 732 ) Edscha Holding GmbH, Remscheid (DE)
( 111 ) 146.075
( 732 ) WELLSELL HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 147.314
( 732 ) Elizabeth Arden, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 147.540
( 732 ) AVA ENTERPRISES Inc. (Kalifornia állam törvényei szerint bejegyzett cég), Oxnard (US)
( 111 ) 147.779
( 732 ) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 111 ) 148.259
( 732 ) Alpha Industries, Inc. (Tennessee államban bejegyzett cég), Chantilly, Virginia (US)
( 111 ) 148.618
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( 732 ) ACCURIDE International Inc. (Kalifornia állam törvényei szerint bejegyzett cég), Sante Fe Springs, Kalifornia

(US)
( 111 ) 148.754
( 732 ) T.C. Debica S.A., Debica (PL)
( 111 ) 148.951
( 732 ) Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 149.328
( 732 ) The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)
( 111 ) 149.342
( 732 ) Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 149.353
( 732 ) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 149.459
( 732 ) Saatchi & Saatchi Holdings Limited, London (GB)
( 111 ) 149.503
( 732 ) Paróczi Gáborné, Budapest (HU)
( 111 ) 149.692
( 732 ) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 111 ) 149.693
( 732 ) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 111 ) 149.888
( 732 ) Oy Karl Fazer Ab, Vantaa (FI)
( 111 ) 149.897
( 732 ) Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Kőröstetétlen (HU)
( 111 ) 150.109
( 732 ) General Electric Company, Schenectady, New York (US)
( 111 ) 150.120
( 732 ) SKC Limited, Suwon, Kyongki-do (KR)
( 111 ) 150.249
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 150.753
( 732 ) Imation Corp., Oakdale, Minnesota (US)
( 111 ) 152.389
( 732 ) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein (DE)
( 111 ) 153.396
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( 732 ) BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Vienna (AT)

( 111 ) 153.756
( 732 ) JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 155.272
( 732 ) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Firenze (IT)
( 111 ) 157.728
( 732 ) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)
( 111 ) 184.754
( 732 ) ELS Educational Services, Inc., Princeton (US)
( 111 ) 185.965
( 732 ) ÁDÁMed 2000 Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 186.024
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 186.025
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 186.361
( 732 ) AmegA Holding Kft., Gyöngyös (HU)
( 111 ) 186.535
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 187.758
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 187.942
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.979
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.525
( 732 ) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 188.576
( 732 ) Vargáné Takács Timea, Szigetújfalu (HU)
( 111 ) 188.764
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.873
( 732 ) URODA POLSKA Sp. z o.o, Warszawa (PL)
( 111 ) 189.283
( 732 ) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
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( 111 ) 189.474
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 111 ) 189.475
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 111 ) 189.608
( 732 ) spring Messe & Ausstellungs GmbH, Mannheim (DE)
( 111 ) 189.771
( 732 ) Samsung SDI Co., Ltd., Yongin-si, Gyeonggi-do (KR)
( 111 ) 189.994
( 732 ) OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 190.094
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.107
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.129
( 732 ) TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.207
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 190.365
( 732 ) VIRBAC S.A., Carros (FR)
( 111 ) 190.398
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.403
( 732 ) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha, Hunan (CN)
( 111 ) 190.425
( 732 ) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dublin,
Ohio (US)
( 111 ) 190.486
( 732 ) National Geographic Society (a District of Columbia corporation), Washington, D.C. (US)
( 111 ) 190.651
( 732 ) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi, Bahcelievler, Isztambul (TR)
( 111 ) 190.686
( 732 ) LABORATOIRE DE LA MER, SAINT MALO (FR)
( 111 ) 190.885
( 732 ) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
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( 111 ) 190.887
( 732 ) Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)
( 111 ) 191.395
( 732 ) Balogh Sándor, Szerencs (HU)
( 111 ) 192.339
( 732 ) Lopes-Szabó Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 111 ) 192.920
( 732 ) Daimler AG, Stuttgart (DE)
( 111 ) 195.443
( 732 ) Unilever N.V., , Rotterdam (NL)
( 111 ) 195.454
( 732 ) Unilever N.V., , Rotterdam (NL)
( 111 ) 196.396
( 732 ) EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)
( 111 ) 202.008
( 732 ) dr. Tóth István, Budapest (HU)
A rovat 76 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 121.489
( 732 ) AM Retail Group, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 121.490
( 732 ) AM Retail Group, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 121.492
( 732 ) AM Retail Group, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 146.075
( 732 ) WELLSELL HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 146.375
( 732 ) Sony Music Entertainment UK Limited, London (GB)
( 111 ) 147.314
( 732 ) Elizabeth Arden, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 149.322
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 149.888
( 732 ) Oy Karl Fazer Ab, Vantaa (FI)
( 111 ) 156.577
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 156.840
( 732 ) OLYMPIC BREWERY S.A., Ritsona Evias (GR)
( 111 ) 163.594
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 189.583
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 193.900
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 194.504
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 194.576
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 195.407
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
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( 111 ) 195.749
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 195.977
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 196.166
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 197.366
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.636
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 199.138
( 732 ) HERBOX Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 111 ) 199.705
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 200.589
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 202.844
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 203.110
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 204.779
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 205.417
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 205.960
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 205.961
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 205.962
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 206.565
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 206.630
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
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( 111 ) 207.262
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 207.301
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 207.302
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 207.303
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 207.629
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 208.215
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 208.664
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 210.355
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 210.495
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 211.583
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 211.671
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 211.758
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 212.534
( 732 ) Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.749
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 212.756
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 212.757
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 212.758
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 212.759
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( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)

( 111 ) 212.771
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 213.433
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 214.009
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 215.574
( 732 ) Ízműves Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 215.802
( 732 ) MiniME Egyedi Ajándéktárgy Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 216.274
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 216.276
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 111 ) 216.446
( 732 ) VC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 217.277
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 60 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 119.803
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 125.027
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 125.852
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 134.161
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 145.573
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( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)

( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 147.143
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 149.503
( 732 ) Paróczi Gáborné, Budapest (HU)
( 740 ) Paróczi Krisztián, Budapest
( 111 ) 157.010
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.445
( 732 ) Samyang Biopharmaceuticals Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 181.772
( 732 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 186.024
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest
( 111 ) 186.025
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest
( 111 ) 186.535
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest
( 111 ) 187.758
( 732 ) EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest
( 111 ) 187.942
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 187.979
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 190.365
( 732 ) VIRBAC S.A., Carros (FR)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
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( 111 ) 190.398
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 190.403
( 732 ) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha, Hunan (CN)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 197.381
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen
( 111 ) 201.028
( 732 ) Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 208.478
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
A rovat 22 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 148.569
( 732 ) KFKI-LNX Hálózatintegrációs "zártkörűen működő részvénytársaság", Budapest (HU)
( 111 ) 149.503
( 732 ) Paróczi Gáborné, Budapest (HU)
( 111 ) 152.383
( 732 ) KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 181.772
( 732 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)
( 111 ) 187.942
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.979
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 189.284
( 732 ) Órás István, Szentendre (HU)
( 111 ) 190.132
( 732 ) KFKI-LNX Hálózatintegrációs "zártkörűen működő részvénytársaság", Budapest (HU)
( 111 ) 190.365
( 732 ) VIRBAC S.A., Carros (FR)
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( 111 ) 190.398
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.403
( 732 ) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha, Hunan (CN)
( 111 ) 190.969
( 732 ) KFKI-LNX Hálózatintegrációs "zártkörűen működő részvénytársaság", Budapest (HU)
( 111 ) 197.381
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 208.478
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
A rovat 14 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 113.335
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 113.504
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.219
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 117.745
( 732 ) CLEARON CORPORATION, South Charleston, WV (US)
( 111 ) 117.773
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 118.552
( 732 ) Avery Dennison Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Glendale,California (US)
( 111 ) 122.621
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 124.523
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 125.012
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 126.360
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 134.428
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( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)

( 111 ) 134.677
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 141.821
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 146.780
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 148.259
( 732 ) Alpha Industries, Inc. (Tennessee államban bejegyzett cég), Chantilly, Virginia (US)
( 111 ) 149.342
( 732 ) Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 150.419
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 150.989
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 152.040
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 152.041
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 152.760
( 732 ) CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 153.262
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 155.766
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 155.782
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.786
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 156.068
( 732 ) DVD Format/Logo Licensing Corporation, Tokyo (JP)
( 111 ) 157.321
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 157.323
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 157.326
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 164.335
( 732 ) tesa SE, Norderstedt (DE)
( 111 ) 168.743
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 170.531
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 173.742
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 174.973
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 174.975
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 174.976
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 179.034
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 181.254
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 184.491
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 184.754
( 732 ) ELS Educational Services, Inc., Princeton (US)
( 111 ) 185.891
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 187.942
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 187.979
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 190.398
( 732 ) STELLA Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 191.395
( 732 ) Balogh Sándor, Szerencs (HU)
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( 111 ) 192.529
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 192.784
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.785
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.920
( 732 ) Daimler AG, Stuttgart (DE)
( 111 ) 193.012
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 193.659
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 193.966
( 732 ) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
( 111 ) 197.381
( 732 ) RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 197.696
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 198.813
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 198.814
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 199.504
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.385
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.598
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
( 111 ) 204.741
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.398
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.562
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 206.990
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( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 206.991
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.594
( 732 ) Illés Bálint 25%, Budapest (HU)
Bandi Károly 50%, Szigetcsép (HU)
Illés Levente 25%, Budapest (HU)
( 111 ) 208.044
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 208.478
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 208.661
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 208.670
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 208.809
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 208.814
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 210.390
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.436
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
( 111 ) 210.520
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 210.716
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.721
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 211.149
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 211.154
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 212.328
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
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A rovat 79 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 212.559
( 732 ) Leo Goldberger de Buday, Evreux (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 15 01310
( 731 ) Ady Rolland Erneszt, Mogyoród (HU)
( 210 ) M 15 02098
( 731 ) Áldomás Kft., Lábatlan (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 15 01492
( 731 ) Eva Biomedical European Development Institute Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsmárszky József, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 96 03301
( 731 ) Siesta Shoes Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 01 02250
( 731 ) Siesta Shoes Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 01 02251
( 731 ) Siesta Shoes Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 01 02253
( 731 ) Siesta Shoes Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 210 ) M 15 03808
( 731 ) Pet-Pack Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 210 ) M 15 03809
( 731 ) Pet-Pack Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.011.048
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.149.377
( 541 ) WELLPHARMA
( 511 ) 5, 10, 35, 42, 44
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.164.775
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.202.504
( 541 ) LURE
( 511 ) 3, 5, 16, 43
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.227.659
( 541 ) ATA TÜRKKAHVESI
( 511 ) 30
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.275.485
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.280.926
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( 546 )

( 511 ) 3, 5, 21, 29
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.066
( 546 )
( 511 ) 35, 38, 42
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.208
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.231
( 541 ) SWATCH ONE MORE THING
( 511 ) 9, 14
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.232
( 541 ) ONE MORE THING
( 511 ) 9, 14
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.270
( 546 )
( 511 ) 4, 39-40
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.371
( 541 ) G60
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( 511 ) 12
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.377
( 541 ) aiko
( 511 ) 3, 8, 11, 16, 21, 26, 35
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.383
( 541 ) G90
( 511 ) 12
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.499
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 5-8, 16, 18, 20, 22, 29-33, 35-37, 39-40, 43-44
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.524
( 546 )
( 511 ) 29-30, 35
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.548
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.661
( 546 )
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( 511 ) 1-2, 17
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.856
( 541 ) GABRIELLE CHANEL
( 511 ) 25
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.863
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.902
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.908
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.922
( 541 ) AMETHYST
( 511 ) 34
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.281.944
( 541 ) VILLAGER
( 511 ) 4, 7-9, 11-12, 17, 22, 25, 31, 35, 37, 44
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.282.018
( 541 ) INTERTEC
( 511 ) 6, 19
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.282.100
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( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2015.12.31.
( 450 ) GAZ 51/2015
( 111 ) 1.282.187
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.188
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.189
( 546 )

( 511 ) 34
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( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.190
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.191
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.241
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.248
( 546 )

( 511 ) 29-30, 43
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015

W96

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 7. szám, 2016.04.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.282.273
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.274
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.281
( 546 )
( 511 ) 10
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.292
( 541 ) MONSIEUR DE CHANEL
( 511 ) 14
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.306
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.404
( 546 )

( 511 ) 1, 6-7, 9, 11-12, 19, 35-42, 45
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.421
( 546 )

( 511 ) 5, 29-33
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
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( 111 ) 1.282.426
( 541 ) alouette
( 511 ) 3, 8, 16, 20-21, 24, 26, 28
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.449
( 546 )

( 511 ) 9, 36, 38
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.476
( 546 )

( 511 ) 39, 43
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.506
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.512
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.516
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.519
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( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.524
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.603
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.629
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 28
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.659
( 546 )
( 511 ) 1, 3, 5-8, 16, 18, 20, 22, 29-33, 35-37, 39-40, 43-44
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.669
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( 546 )

( 511 ) 6, 9, 11, 14, 16, 19-21, 24-26, 28, 30-31
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.741
( 541 ) INSIGHT
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.750
( 541 ) TERN
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.771
( 541 ) MAMMA MIA
( 511 ) 30, 41
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.772
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.830
( 546 )
( 511 ) 9, 36, 38
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.835
( 546 )

( 511 ) 6-7
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( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.842
( 546 )
( 511 ) 39
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.881
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.938
( 546 )

( 511 ) 5, 35, 44
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.282.972
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.283.002
( 546 )

( 511 ) 16, 24, 26, 35, 40
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
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( 111 ) 1.283.073
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.283.074
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.283.089
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2016.01.07.
( 450 ) GAZ 52/2015
( 111 ) 1.283.181
( 546 )

( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.196
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.230
( 546 )
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( 511 ) 7
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.288
( 546 )
( 511 ) 1, 8, 16-17
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.360
( 541 ) Fripo
( 511 ) 7, 29-30, 32, 35, 37, 39, 43
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.381
( 546 )

( 511 ) 16, 20, 24, 35
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.418
( 541 ) COMFORT LOVE
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.458
( 546 )

( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.536
( 541 ) CARRERA
( 511 ) 5, 33-34
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.556
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( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
( 111 ) 1.283.615
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2016.01.14.
( 450 ) GAZ 01/2016
A rovat 78 darab közlést tartalmaz.
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